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Gud bor i et lys, dit ingen kan gå, 
Gud kan vi ei se og ikke forstå. 
Men Gud kommer nær, han vil være her. 
Så blir han et barn, som Maria bær! 

  
       Denne teksten er opprinnelig svensk og skrevet av Margareta Melin, med ukjent 
oversetter, og står som nr. 40 blant de nye salmene i forslaget til ny norsk salmebok. 
       "Et barn, som Maria bær." Julens evangelium viser oss at Guds vei gikk og går 
gjennom svakhet. Gud gjorde seg sårbar i Kristus. Gud ble en av jordens små, og tok 
bolig midt iblant oss! 
       "Kristus iblant oss!" er Tunsberg bispedømmes parole. Det er julens budskap. Vi 
feirer at han kom! 
        Vi feirer hvem han er, han som kom. Han som ble født som Jesusbarnet. 
Han fikk etter sin livsgjerning tilnavnet Kristus. Det innebærer at han er den salvede, 
han som kommer for å redde sitt folk. Han er Guds inngrep i en verden som har 
mistet fellesskapet med ham. Jesus Kristus kom fordi Gud vil ha fellesskap med sin 
skapning; med deg og meg. 
        Vi feirer at han kom, og at han ble! For han er også i dag midt iblant oss. Troen 
på hans oppstandelse skapte kirken. Der er han. Han taler gjennom sitt ord, han 
møter oss i nattverden, vi får fellesskap med ham i vår dåp. Han er her, også nå! 
Han er med oss all dager, inntil verdens ende. Midt iblant oss, ved sin Ånd. 
        Han virker, midt iblant oss. Han skaper tro og han reiser mennesker opp. Ved 
sin død skapte han grunnlaget for forsoning både mellom mennesker og Gud, og 
mennesker imellom. Han gjør det også mulig for oss å forsone oss med oss selv, 
fordi han viser oss at vi er elsket og verdifulle. 
        Dette er verdt å feire. 
        Dette er verdt å takke Gud for. Dette er verdt å gi Gud ære for, slik Margareta 
Melin gjør i annet vers: 
  

Ære være deg, o Gud, som er stor, 
du som kommer hit som vår lille bror. 
Ja, du kommer nær, du vil være her. 
Så blir du et barn, som Maria bær. 

  
 

Velsignet jul, med Kristus iblant oss!         
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