Efter genåbningen af Danmarks kirker 2020

O P TA K T

TIL

SØNDAGEN

Da corona-nedlukningen landet over begyndte, tog præsterne i Hjørring Nordre
Provsti den fælles beslutning, at de hver dag på skift, mens kirkerne var lukket,
ville skrive en andagt for at bringe en hilsen om trøst og håb midt i en krisetid.
Andagterne er bragt på kirkernes respektive FaceBook - samt hjemmesider.
Du finder dem naturligvis også på Læsø Kirkers hjemmeside.

Som en aflægger af de daglige “corona andagter” fødtes “Optakt til søndagen”
efter genåbningen af Danmarks kirker. Hver uge - op til weekenden - tager en
præst os med ind i søndagens evangelietekst ( teksten ser prædikes over til den
kommende gudstjeneste) og her på de kommende sider, kan du bladre optakterne
igennem. God læselyst.

Optakt til søndagen…..
Curlingforældre
Os, som troede, at curlingforældre var noget
helt nyt, der bare hører vores tid til, må tro
om igen, for søndagens tekst starter med en
kvinde, der vil det allerbedste for sine sønner.
Hendes to sønner, Jacob og Johannes, er
blandt Jesu 12 disciple. Så de er jo egentlig
helt inde i inderkredsen omkring Jesus. Så
tæt på ham, som man næsten kan komme.
Men det er ikke helt nok for deres mor. Hun
vil også gerne, at de får de bedste pladser i
Guds Rige. Så hun beder Jesus om at reservere de pladser til hendes sønner. Han afviser hende. Og det er faktisk ikke ret tit, at vi
hører Jesus totalt afvise en bøn. Men det gør
han her.
I ed ikke h ad I beder om , iger Je .
Og det gør de nok heller ikke. For hvilket Rige
er der tale om? Noget nutidigt? Eller noget
fremtidigt?
Og hvad der venter os i fremtiden kender vi
intet til.
Ind imellem kan fremtiden virke skræmmende, andre gange er det lige netop tanken
om mulighederne i fremtiden, der kan give
håb til dagen i dag. Et håb om, at alting bliver bedre.

Og netop derfor kan man vel godt ønske og
bede om det allerbedste for sine børn? At
det må gå dem godt. Forsøge at jævne vejen lidt for dem. Curle lidt foran dem.
Af Eva Aa. Christophersen, De fem Kirker,
den 4. september 2020

Optakt til søndagen…..
Vil du være rask?
K f de
dage i ide, ka he b ede .
H i b d i,
e e i.
G d hj
e de , de hj
e ig e .
Hvis bare du gør noget selv, så skal du nok blive rask.
Er sundhed langt hen ad vejen en viljessag?
Kunne vi bare have kvittet smøgerne, droppet de
søde sager og sat tempoet ned i den stressede
hverdag?

Og bliver vi ikke raske, er det så, fordi vi ikke ville det
nok?
Vil du være rask? - lyder Jesu spørgsmål til en mand,
der er kronisk syg.
Skal det spørgsmål forstås sådan, at det er op til
manden selv at blive rask? At det er en viljessag, at
han bliver rask?
Er det bare den syge mands egen skyld, at han har
været syg i 38 år, fordi han ikke ville det nok?
Skal han bare tage sig selv i nakken og mobilisere
noget mere vilje?

Eller er det en overvurdering af den menneskelige
vilje?
Vil du være rask? sikke et spørgsmål! - Som om det
er noget, vi selv bestemmer. Som om vi har noget at
skulle have sagt i den sag.
Som om viljen er nok i sig selv.
Det er den ikke. Det siger vores erfaring os.
Der er ting i livet, som kommer til os mennesker udefra, og som slår livet i stykker. Og så kan man nok så
meget stå ved siden af og sige: Du skal bare ville, du skal bare tro på, at du kan.
Vil du være rask? - lyder Jesu spørgsmål til den syge
mand. Hvorfor spørger han?
for selvfølgelig vil
manden være rask. Hvem vil ikke gerne være rask?
Få hele historien om den syge mand på søndag. Det er nok ikke en historie om, at man altid bare kan
og skal tage sig sammen!
Af Hanne V. Jørgensen, Sindal-Astrup pastorat,
den 11. september 2020
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bebrejdes Jesus af både Martha og Maria, da han
kommer til Betania. Borte er den hyggelige kaffeslabberas fra sidste søndag; søstrene kommer til Jesus med hver deres sorg. De minder om pårørende
ved et dødsleje, der skændes i sorg, fortrydelse og
ef e a i a i e i g: H i d ha de gj
da
g
da , a de g e a de ede .
Sådan kan døden, krisen få os til at reagere. Den
stemning er her også nu, hvor coronaen blusser op,
og vi næsten bliver syge af bekymring for, om vi
handler ret og passer godt nok på os selv og hinanden.
Det er en tur ind i klippehulens isolation igen. En
præst fortalte om, hvordan de pårørende havde
skændtes højlydt om, hvem der havde taget sig
bedst af den døde, og til sidst havde hun knaldet
hånden i bordet og spurgt: tror I, at I kan passe bedre på ham end Gud?
Hvem passer bedst på Lazarus? Er det Martha, Maria eller Kristus.
Martha bekender, at hun tror på Jesus, Guds søn,
der kommer til verden og græder over sin døde
bror. Vi græder med hende. Det er vores evne til at
sørge sammen og lade os trøste, der igen skal åbne
døre og hjerter.
Må vi høre ordet om Jesus som opstandelsen og livet på søndag og sammen styrkes i en sand tro til
det evige liv.
Af Eva Bernhagen, Byrum, Hals og Vesterø pastorat, Læsø

27. september - 16. søndag efter trinitatis 2020

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2020

Evangelietekst: https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/
Joh/11#19-45
Højmessens hele længde kan ses på: https://youtu.be/ufysL_JEbks

Lazarus lå i sin grav. Den Danke Salmebog nr. 171

Salmebogens nr.171 handler om Lazarus, der lå i sin grav akkurat som søndagens gudstjeneste gør “Den lille påske”.
Lyt med - her spillet på melodi af Poul Raaby. ......https://
youtu.be/OEnjR5M8HDQ

