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…..
Fra prædikenværkstedet...
Her i vores sogn har vi startet et prædikenværksted
op. Og vi får vendt evangeliet godt og grundigt.
Da vi læste denne tekst fra Matthæusevangeliet om
den største i himmeriget, kom vi ind på Ole Hartlings
nye bog Den ottende d dssynd, som if lge ham
er værdisættelsen af et andet menneske. Det er
ganske ukristeligt, mener Hartling. Det mener jeg også, men derfor kommer jeg alligevel til det; når der
er vigtige mennesker i farvande, som jeg gerne vil
mænge mig med. Og så er der dem, som jeg helst
undgår, fordi de tager min tid.
Derfor lader Matthæus Jesus tale med store bogstaver, om afhuggede lemmer, vanføre og blinde som
følge af værdisættelse mellem mennesker. Og helt
galt går det, når jeg bringer et af Guds børn til fald:
dvs. dræber et andet menneskes tro og glæde. Det
vil Gud have mig til at stoppe med. For det tynger
som en møllesten om halsen.
Hvad skal du v re, når du bliver stor, lille ven? Det
var sådan noget man blev spurgt om af de voksne,
da man var et barn. Da man var lille, og tydeligvis
ikke kunne klare sig selv, tydeligvis var overladt til andres ve og vel. Sådan må vi sande, at vi har det i
forhold til Gud og hans himmerige. Vi er der tydeligvis ikke helt endnu.

Men vi er på vej. For Menneskes nnen er kommet
for at frelse det fortabte , som der står l ngere nede i evangelieteksten. Én i prædikenværkstedet kiggede ned i noterne og bemærkede, at den sætning var en senere tilføjelse fra Lukasevangeliet.
Tak, at nogen har været så god at læse korrektur
på det bibelsted, tænker man så. Tak, fordi du lader
din nåde skinne igennem, Gud.
Af Eva Bernhagen, Læsø kirker,
den 6. november 2020

Optakt til søndagen…..
Dybt hælder året...
Kom il mig, alle I, som slider jer r
e og b rer
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på
jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af
hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg
er godt, og min byrde er let. S da ige Je
stende og opmuntrende i kirkeårets sidste tekst, og
sikke et kirkeår.
Sidste år på denne tid var coronavirus noget man
måske havde hørt om fra et marked i Kina. Nu har
sygdommen spredt sig til hele verden og over 1,3
millioner mennesker er døde.
På vores egn er vi blevet lukket inde, mens myndighederne forsøger at få overblik over forholdet mellem smittespredning og de nu aflivede mink. Intet er
som det plejer, og hvor vi på denne tid af året plejer at glæde os til julehygge, samvær og traditioner, har vi svært ved at forestille os hvordan det skal
blive i år, i kirken og derhjemme.
Det er som mørke og uro sænker sig tungt over os,
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nødt til at tro, at Gud mærker vores uro og håbe
han bærer de bekymringer vi er ved at segne under. Et nyt kirkeår venter med året der vender, med
lys og håb og forår forude.
Herre Kristus, dig til ære
slutter vi vort kirkeår;
trøstig kan vor afsked være,
advent kommer, som det går.
Ordet vil sin røst udsende,
Ånden vil sit orgel slå,
troens alterlys vil brænde,
indtil jorden skal forgå.
DDS 431
Af Lise Munk Petersen, De fem Kirker,
den 20. november 2020

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2020

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

