Afskrift af videohilsen søndag d. 17. maj 2020 fra Kerte Kirke

Velkommen indenfor i Kerte Kirke.
Vi lagde ud i dag med nr. 747 i Salmebogen og nr. 9 i Højskolesangbogen, ”Lysets engel går med
glans” sunget af vores kirkesanger René Kappendrup, som blev akkompagneret af vores organist
Frede Thorsen på klaveret.
Danmarks kirker må åbne igen fra mandag d. 18. maj. Det er vi glade for. Vi åbner stille og roligt. I
Orte Kirke Kristi Himmelfarts dag d. 21. maj kl. 10.15. I Kerte Kirke søndag d. 24. maj kl. 9, og i
Skydebjerg Kirke samme søndag kl. 10.15.
Vi glæder os. Der bliver selvfølgelig ikke fyrværkeri og kransekage og kæmpe krammere.
Men der bliver i hvert fald store smil og fællesskab i Herren. Og en fryd og glæde over, at nu kom
vi så langt. For ”Alting har en tid”. Selv ventetid har en tid.
Kender I denne tekst fra Prædikerens Bog, kapitel 3. Det er ord til denne tid:
Alting har en tid,
for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
En tid til at fødes, en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at rydde.
En tid til at slå ihjel,
en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned,
en tid til at bygge op.
En tid til at græde, en tid til at le.
En tid til at holde klage,
en tid til at danse.
En tid til at sprede sten,
en tid til at samle sten.
En tid til at omfavne,
en tid til ikke at omfavne.
En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen,
en tid til at kaste bort.
En tid til at rive itu,
en tid til at sy sammen.
En tid til at tie, en tid til at tale.
En tid til at elske, en tid til at hade.
En tid til krig, en tid til fred.
(…)
Jeg tænkte: både den retfærdige og den uretfærdige dømmes af Gud.
For alt, hvad der sker, og for alt, hvad man gør, er der en tid.
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Jeg husker meget tydeligt, at da jeg læste teologi i Århus, hvilket jeg gjorde i weekenderne, havde
vi altid gudstjeneste i krypten i Domkirken søndag morgen, før vi havde undervisning. Jeg stod i et
vadested – skulle jeg blive ved med at være dansklærer, eller skulle jeg være præst, når jeg engang
var færdig med teologiuddannelsen?
Dén søndag, hvor denne tekst om at Alting har en tid, blev læst højt, var det en stor trøst, for hvad
resultatet end blev, så – havde alting en tid!
Det kan vi også minde hinanden om i denne Coronatid:
Alting har en tid!
Natten og dens søvn eller søvnløshed har også en tid. Her skal vi høre en dejlig aftensalme: nr. 769
i Salmebogen og 537 i Højskolesangbogen, ”Sig månen langsomt hæver”.
*** Salme v/ René og Frede***
Jeg kan rigtig godt lide disse sidste linjer:
Se nådig til min slummer,
og trøst mig i min kummer,
og trøst min syge nabo med!
En aftenbøn for både én selv og for den syge nabo og andre, man ved har det slemt.
Man beder om at kunne falde i søvn, for søvnen gør én så godt. Man beder om trøst for alt dét,
der går én på.
Og den syge nabo er ikke bare naboen, men et billede på, at vi ikke kender andre menneskers
plager, men at vi godt kan være sikre på, at enhver har sit, som Kingo siger i salmen ”Sorrig og
glæde”:
Alle har sit,
stort eller lidt,
Himlen alene for sorgen er kvit.
Mange af os finder trøst i naturens fred og ro i denne tid. Derfor forstår vi sikkert denne sang, som
vi nu skal høre: nr. 572 i Højskolesangbogen, I skovens dybe, stille ro.
**Sang v/ Frede og René: ”I skovens dybe, stille ro”.
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Lad os bede Fadervor sammen:
Fader vor, du som er i Himlene,
helliget vorde dit navn, komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen, således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde,
thi dit er riget og magten og æren i evighed.
Amen.
Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
Amen.
Tak fordi du var med her i Kerte Kirke i dag.
Måske ses vi til gudstjeneste eller arrangementer i kirkerne. En gudstjeneste har også ”sin tid”. Det
kan være en dejlig tid.
Glædelig søndag
Pas på hinanden. Gå med fred, og må Gud være med jer!
*** Musik v/ Frede****
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