Andagt til 4. søndag efter Påske, d. 10. maj 2020
Velkomst,
Præludium.
Hilsen: Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab
være med jer alle.
Bøn.
Tekst: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes kap. 8,28-36
Trosbekendelsen, siges.
Salme: Nr. 379: Der er en vej, som verden ikke kender, vers 1-3. Melodi. Chr.
Barnekow 1878
Refleksion over evangelieteksten, Johannesevangeliet kap. 8,28-36.
Frygt i corona-tiden kan få mennesker til at glemme frimodigheden, det er ellers
vores dåbsgave, som vi har fået givet i troen på Jesus. Troens frimodighed giver os
del i livet hos Gud, også når livet er farligt eller svært. I troens frimodighed får vi
kraft og mod at sætte op imod angst for smitte, sygdom og død. Men sker det, at
angsten får overtaget i os, så forsvinder frimodigheden til Gud og modet til livet.
.
. Frygt og angst kan få mennesker til at udskamme og skælde deres medmennesker
ud, som jeg læste om det, i supermarkeder og andre steder. Husk: for et
kristenmenneske findes denne frygt ikke, for vi har en herre, der har overvundet synd,
død og djævel. Vi frygter langt mere, at vi vores Herre ikke finder os værdige, - for
livet borte fra ham er det værste for et menneske. Mens vi lever her i verden, så lever
vi ud af håbet om, at han skal tælle os blandt sine udvalgte. Og det er vores største
frygt: at vi ikke hører til hos ham. Der gives mange, der trodser frygten for sygdom
og smittefare i deres arbejde: medarbejdere i supermarkeder, sygeplejersker, læger,
ambulanceførere, sosu-assistenter, køkkenpersonale og mange, mange andre:
mennesker, som lever ud af, at deres arbejde også er et kald. Guds kald til dem om at
hjælpe og betjene deres medmennesker med lige netop deres evner og talenter.
Når vi forstår, at Jesus virkelig er den, han siger, han er: At han er ét med Faderen,
så bliver han til den ene for os. Ligesom vores bedste ven, vores elskede eller vores
mor eller far, bedstefar eller mormor, søster eller bror er den eneste for os, på samme
måde bliver Jesus til den eneste: Han, som er nær alle vegne. ”I hvert solglimt Gud er
nær” (DDSB nr. 747), lyder det i en salme, sådan er Gud nær. Det er vores opdagelse
ved Jesu ophøjelse på korset. Her ser vi ham først, som den, han er: frelseren,

frisætteren fra frygt, smittefare, sygdom og død. Han er den, der giver os frimodighed
til at leve i tjeneste for vores medmenneske. Her er vi sat fri af enhver frygt og kan
leve som han vil det, frie til at gøre gavn og vække glæde. Amen.
Salme: Nr. 379: Der er en vej, som verden ikke kender, vers 4- 8. Melodi. Chr.
Barnekow 1878
Lovprisning. Kirkebøn. Lov, tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, søn og
Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse,
nu og i al evighed. Amen.
Kirkebøn under coronaepidemien: Vor Gud og Far, Vi beder dig, styrk og støt du
hele vort folk, som er mærket af fare, bekymring og angst, sygdom og død.
Vi beder dig, vær med din kirke, som ikke kan samles i denne tid, lad den blive dit
lys med dit ord i verden, hvor sygdom truer, så vi må sidde spredt rundt om i hus og
hjem, på plejehjem og sygehus. Velsign og bevar din hellige, almindelige kirke og os
i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord nå ud til alle, for at dit
rige med retfærdighed, fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og lyset
fra dit rige skinne for alle, som lider i denne tid. Vær med de psykisk syge og med
dem, der må leve med et splittet sind. Vær nær hos dem, der snart skal dø og med
dem, der har mistet et elsket menneske. Vær nær hos dem, der sidder alene uden
kontakt til andre mennesker. Og med dem, vi savner og hos dem, ingen savner.
Vær med dem, der sidder i fængsel og dem, der venter på dom. Vi beder for de
udstødte og de ensomme, og for dem, hvem døden synes lettere end livet.
Hold din hånd over alle, der er ligger på sygehuset og beskyt mennesker, der arbejder
på at helbrede. Vi beder dig for vores sundhedsvæsen, for alle, som arbejder trofast
for at opretholde samfundet til gavn for alle.
Vi beder dig, vær med landets ledere særligt under sygdommens hærgen, og hold din
beskyttende hånd over vort folk og fædreland og hele dets øvrighed. Velsign og bevar
vor dronning, Dr. Margrethe d. 2. og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle nåde,
fred og velsignelse og efter et kristeligt liv den evige salighed. Amen
Fadervor. Velsignelsen.
Salme: Nr. 222, vers 7-8: Som solen klar og morgenrød.

