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.

Op ak il
Jeg er in r

ndagen ..

e , I er grenene...

Frygt ikke! det er ordet
når havtorn står med bær
og hede sommerdrømme er forbrændte
Gud er hos den der ængstes
og den hvis fremtid er
en ligning med en hel del bekend e.
(Lisbeth Smedegaard Andersen)
Er det ikke sådan, vores liv er for tiden ? - en ligning
med en hel del bekend e . Snart har vi levet et år i
coronaens jerngreb, og intet er som det plejer, derfor ængstes mange af os. Men måske skulle vi fokusere på, at noget faktisk er, som det plejer kirkeåret, der går sin stille gang med gudstjenester hver
eneste søndag i landets kirker, i radio og på tv.
På søndag er det 18. søndag efter trinitatis, og evangelieteksten i kirkerne er den smukke fortælling fra
Johannes-evangeliet, hvor Jesus sammenligner sig
selv med en vinstok og os med grenene.
Alle, der har set en vinstok om vinteren ved, at den
ser absolut vissen og død ud men når det bliver
sommer forundres man over den enorme kraft, der
har trukket vand og sendt et væld af grene og blade og frugtsætning ud af de stokke, vi troede var
døde. Derfor er vinstokken et godt billede på Guds
kraft, som Jesus bruger til at forklare, hvilken livfuld
næring vi kan få af Gud, hvis vi husker at suge vores
næring fra hans stamme.
Je
iger: Som Faderen har elsket mig, har også
jeg elske jer; bli i min k rlighed - derfor: Frygt ikke det ubekendte, Gud er hos den, der ænge
.
Af Lise Munk Petersen, De fem kirker,
den 9. oktober 2020

Optakt til søndagen

..

At kende sin plads...
PLADS! , kommanderer jeg, når min hund er lige vel
livlig eller rigeligt langt væk. Så er det meningen, at
han straks skal indfinde sig ved min venstre fod. Det
gør han så ikke nødvendigvis. Det er ofte meget sjovere at fræse rundt med snuden i sporet og give
indtryk af at være tunghør.

Genkendeligt nok, i grunden: hvis jeg får at vide, at
jeg skal kende min plads , får jeg også lyst til at
springe op og vælte noget. For udtrykket har noget
klaustrofobisk over sig. I hvert fald hvis den plads,
man får tilkendt, ikke er en plads, hvor man føler sig
godt tilpas.
At få en plads , at have en plads , at give nogen
plads er straks helt anderledes opl ftende. Hvorimod det at skulle kæmpe for sin plads eller altid lede efter den eller aldrig at få en, er hårdt og nedslående for os.
Hos Gud skal vi ikke kæmpe for en plads. Eller lede
efter den. Vi har allerede fået den! og han tager
den ikke fra os.
Det skal vi høre om på søndag, hvor Paulus sammenligner os med forskellige dele af en krop: og
uanset om man nu er øje, øre, hånd eller fod eller
noget helt 117.
så har alle dele deres plads og
uundværlige funktion i organismen.
På søndag skal vi høre om, hvordan vidt forskellige
mennesker får en plads i fællesskabet med Jesus,
på trods af, at de på hver deres måde ofte er både
klodsede og, som mange af os også kan være det. I
det fællesskab har vi også en plads. Dén plads er
god at kende og god at udfolde sig på! Klodset
eller graciøst vi mister den ikke!
Af Iben Kjær Aldal, Sindal-Astrup Pastorat,
den 16. oktober 2020

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2020

HIMLENS PORT ER IKKE FASTLÅST OG BEGRÆNSET
Gudstjeneste i Byrum Kirke, Læsø
18. oktober - 19. søndag efter trinitatis.
Tekster: 1. mos 28,10-18; 1. kor 12,12-20; Joh 1,35-51
Salmer: 403 – 330 – 335 – 168 – 729v.5 - 680
Her kan du læse søndagens prædiken af:
Winnie Nørholm Rischel

Tekster: 1. mos 28,10-18; 1. kor 12,12-20; Joh 1,35-51
Salmer: 403 – 330 – 335 – 168 – 729v.5 - 680

Prædiken:
Hu hej, hvor det går. I løbet af 16 vers er der kommet 5 disciple til. Flokken vokser hurtigt. Én vi ikke
kender navnet på, og så Andreas, Simon Peter, Filip og Nathanael. Jesus vandrer, og de slutter sig til
ham. Johannes Døber bliver tilbage med sin formindskede flok. To af hans er gået med Jesus. Det er som
det skal være. Han, altså Jesus, skal blive større, og jeg, Johannes Døber, skal blive mindre. Det nye er
begyndt.
Og det nye – det er ikke nødvendigvis en forlængelse af det gamle. Somme tider er det nye virkelig nyt.
Og det svarer ikke til forventningerne. Dét kan godt være svært.
Vi har mange forventninger. Om hvordan noget skal være, hvordan det skal foregå, og hvornår det skal
ske. Og hvis det bliver anderledes, er det ligesom ikke rigtigt. Det kan være en stor skuffelse. Men så kan
vi måske også bare melde os ud af det, som har skuffet os. Af familien, af ægteskabet, af folkekirken
måske, eller et andet fællesskab og slå os sammen med nogen, der synes det samme som os. Så vi ikke
får vores forestilling om, hvordan det skal være, forstyrret.
Vi er blevet meget sårbare overfor forestillings-forstyrrelser, hvis man kan kalde det sådan. De
forestillinger, vi har om alt muligt, er nærmest blevet til krav. Krav om det gode helbred, krav om den
lykkelige familie, krav om det velfungerende ægteskab, krav til fællesskaber: Jeg deltager kun, hvis jeg
får noget ud af det. Jeg er kun med, hvis der er noget i det for mig. Og jo mere detaljerede og præcise
vores forestillinger bliver om dette og hint, jo dybere bliver skuffelsen, når virkeligheden viser sig at
være anderledes. Og så kan vi jo også bare gå.
Nathanael gik. Ikke bort fra det, der viste sig at være anderledes, men ind i det. Nathanael, manden uden
svig. Jeg havde engang en konfirmand, der hed Nathanael. Det har jeg kun haft den ene gang. Der har
været mange Andreas’er, Simon’er, Petre, og også nogle stykker, der hed Filip. Og pinligt mange, hvis
navn jeg ikke ville kunne huske, hvis jeg mødte dem på gaden i dag. Men kun én Nathanael. Og han
vidste, at det navn var noget med at være uden svig. Han vidste også, at det havde en forbindelse til
bibelen og det med Jesus. Og jeg har tænkt på til i dag, hvad det er, det med at være uden svig. Hvorfor
siger Jesus om ham: ”Se, dér er sandelig en israelit uden svig”? Er det en ironisk bemærkning: ”Hold da
op, der findes faktisk én, man kan stole på”. Efterhånden som historien skrider frem, udmærker hele
discipelflokken sig jo ved deres svigefuldhed. De forråder, lyver og stikker af, den ene efter den anden.
Det er muligt, det er det, Jesus mener, men jeg tror, det er noget andet. Jeg tror, det har noget med en
forestillings-forstyrrelse at gøre. En forstyrrelse, som Nathanael ikke lod sig vælte af, men gik ind i. Han
var uden svig. Han holdt fast i Gud, ikke i sine egne forestillinger. Han havde ikke gjort sine
forventninger og forestillinger til Gud. Derfor var han uden svig. Det er det, det handler om: Hvad vi
holder fast i. Man kan holde fast ved det gamle, alt skal være som det plejer eller man kan holde fast i
den levende, i Kristus, og så er det ikke sikkert, at alt forbliver ved det gamle. For han sprængte alle
normer og forventninger.

Nathanael kendte de hellige skrifter, dem, som vi i dag kender som det gamle testamente. Han kendte
dem sikkert mere end godt. Det kan vi regne ud, fordi han sad under et figentræ. At sidde under et træ var
på Jesu tid det samme som at studere skriften. Det gjorde man i den gode skygge under et træ. Det er da
også med en henvisning til skriften, at Filip henvender sig til Nathanael: Ham, som Moses har skrevet om
i loven, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret”. Så er det Nathanael kigger op fra sine studier og
stiller det berømte spørgsmål: ”Kan noget godt komme fra Nazaret”?

Er Nathanael også ironisk?

Muligvis, men det er mere sandsynligt, at han lige har fået sin forestilling grundigt forstyrret.
For sådan skal det jo ikke være! Det er ikke sådan det skal ske! Det er faktisk helt forkert. Der står
nemlig noget andet i de hellige skrifter. Nathanael var som enhver jøde helt på det rene med, at Messias
skulle komme en dag. Han ventede og længtes som enhver anden. Denne dybe længsel efter Kristus
gennemtrænger jødedommen, længsel er jødedommes inderste kerne. Længsel efter forløsning. Men der
er ingen længsel efter Nazaret. Eller rettere sagt: Nazaret er ikke nævnt i jødedommens hellige skrifter.
Det er der så mange andre steder der er. Betlehem og Jerusalem og Betel og mange andre. Men ikke
Nazaret. Derfor, når Filip siger til Natanael, at ham, som Moses har skrevet om, ham har vi mødt, han er
fra Nazaret, får Nathanael en forestillings-forstyrrelse. Jamen, det kan da ikke passe, sådan er det ikke
beskrevet.
Hvad skal man så holde sig til? At han, som kommer gående, er ham, vi længes efter? Eller: Han kan
ikke være den, vi længes efter, for han kommer fra det forkerte sted? Skal vi være bogstavelige eller skal
vi være bevægelige? ”Kom og se” sagde Filip til Nathanael, og Nathanael bevægede sig ud fra skyggen
og skrifterne og gik hen mod Jesus. ”Se” sagde Jesus, ”dér er sandelig en israelit, som er uden svig”.
Uden svig. Fordi han løftede hovedet i stedet for at fastholde, at Kristus står i en bog. Kristus er i livet.
Og Gud er større end sin bog. At være uden svig er at turde møde Gud sådan som han kommer, når han
kommer, i den skikkelse han måtte vise sig. Så vil man opleve sig genkendt. Jeg så dig, før Filip kaldte
på dig. Eller sagt anderledes: jeg ser dig.
”Herren er i sandhed på dette sted” sagde patriarken Jakob i ældgamle dage, da han vågnede efter sin
drøm i Betel og rejste en sten, der skulle markere, at Gud på dette sted havde vist sig for ham i en drøm,
hvor himlens engle gik op og ned ad en stige og Gud selv talte til ham. Herren er i sandhed på dette sted.
Dette sted er himlens port.
Men nu er der sket noget med ”dette sted”, der er sket noget med himlens port. Den er begyndt at bevæge
sig. Og vil man følge den, må man som Nathanael og de andre slippe det gamle og gå med. Man må være
villig til at få sine forestillinger forstyrret. Kan noget godt komme fra Nazaret? Det gode kommer fra
Gud. Og måske lægger han vejen om ad Nazaret, måske lægger han vejen om ad Byrum eller et helt
andet sted. Sagen er, at himlens port kom gående på to ben og Nathanael mødte hans blik.
Himlens port er ikke fastlåst og begrænset. Han er hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, han er hvor
hans ord lyder, han er hvor et menneske i sorg eller nød eller angst eller glæde hvisker et fadervor. Altid
på vej, bevægelig, bevægende. Han er steget ud af sin bog, ud af sin grav, ud af sit kød, for i sit ord og i
sine tegn at være, hvor du og jeg er. På alle steder, til alle tider.
Kan vi holde fast i ham og slippe forestillingerne om, at han skulle være på en anden måde? Han svarer
ikke altid til de forestillinger, vi har om ham. Så slip dem. For vi skal få større ting at se. Amen.

Et kærlighedens evangelium
25. oktober - 20. søndag efter trinitatis.
Optakt til søndagen…..

Oplev gudstjenesten
fraunder
25. oktober
2020 i Byrum kirke:
Sæt ikke lyset
en skæppe
Som så mange andre tekster i bibelen har Mathttps://youtu.be/vvYz5WzBZOE
thæus-evangeliet leveret en række sætninger,
Dagens salmer
Salmebogen:
4 - 808
(fraord100 Salmer)
som er fra
blevet
til faste vendinger,
en slags
i den
daglige tale. Du skal ikke s tte dit
- 396 - 122sprog
- 267
- 731
l s under en sk ppe , siger vi, hvilket nogenlunde svarer til det, Matthæus skrev: Man tænder
heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage
Sk ppe er i bibelen
2020 i øvrigt oversat med krukke.

Men hvad er det for et lys, han skriver om, den
gode Matthæus? Et lys, som vi ikke må lukke inde, så det dør af iltmangel?
Det er et lys, som er omtalt mange steder og på
mange måder i de bibelske tekster. Allerede
profeten Esajas skrev: L set skinner for dem, der
bor i m rkets land . Om Moses h rer vi, at hans
ansigt strålede, da han havde talt med Gud. I
det nye testamente koncentreres lyset i Jesus.
Evangelisten Johannes skriver: I ham (Jesus) var
liv, og livet var menneskers l s . Til pinse udg d
Gud Helligånden over disciplene, og det synlige
tegn på Ånden var ild.
Fordi vi er døbt, fordi vi har hørt evangeliet, fordi
vi har spist og drukket sammen med vor Herre,
er vi alle sammen bærere af Kristus-lyset. Det må
ikke slukkes. På søndag skal vi ære og mindes
dem, der bar lyset før os og lod det skinne som
godhed, kærlighed, mildhed og hjælpsomhed,
som alt det, der har løftet og lysnet vores liv.
Af Winnie Nørholm Rischel, Sindal-Astrup pastorat,
den 30. oktober 2020

Det er Alle Helgen, dagen hvor vi særligt mindes dem vi mistede. Men
også dagen hvor livet sættes i perspektiv, husk at leve her og nu!

Se et uddrag af Allehelgensgudstjenesten 2020, hvor der bl.a. blev
tændt lys for at mindes dem der gik bort i det forgangne år.
https://youtu.be/bXfTnclqYgI

