Tostrup – Roum kirker

5. søndag i fasten – Mariæ bebudelse
d. 25. marts 2012 – NB! SOMMERTID!

Tanker over søndagens evangelium:
Guds idioti
Israels Gud er en Gud, der ser ned. Helt ned. Det
ligger i Hans væsen. Og Hans barmhjertighed er
for alle, helt ned i det allerringeste.

Gudstjeneste i Roum kirke kl. 09.00
Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30
 Sognepræst Robert Ryholt
 Organist Børge Kronborg
 Kirkesanger Lotte Føns, Fårup

Det er den barmhjertighed, som Marias søn og
Guds Søn bragte med sig, og som hans liv udfoldede sig i. Helt fra begyndelsen, hvor han blev
født i en stald og lagt i en krybbe, gennem hans
liv, som han tilbragte med toldere og syndere og
skøger og småfolk og skidtfolk, og til slutningen,
hvor han blev tortureret og spottet og henrettet
sammen med de værste forbrydere.
Det var ikke, hvad vi forstår ved et spændende
liv. Der er næppe nogen af os, der kunne tænke
os at leve hans jordiske liv, hvis vi blev spurgt.

Læsninger:
† 1. Mosebog 18,1-15
† 1. Korintherbrev 1,21-31
† Lukas 1,46-55
Salmer:
♫ 4 Giv mig, Gud, en salmetunge
♫ 73 Vi synger med Maria (Tostrup)
♫ 481 Løgnens Fader, vi forsage
♫ ==========
♫ 71 Nu kom der bud fra englekor
♫ 440 O Guds Lam uskyldig (Tostrup)
♫ 201 Det hellige kors, vor Herre selv bar

Men han havde den opgave at åbenbare Guds
sande væsen for os: at Gud er en Gud, der ser
ned. Han troner ikke i Himlen, selvfed og optaget
af egen herlighed og magt. Han vender os heller
ikke ryggen på grund af vores velbekendte tilbøjelighed til ulydighed og ondskab. Nej, altid ser
Han ned – uden at ringeagte, i kærlighed.

Tekst og melodier kan findes her:
www.dendanskesalmebogonline.dk

Spørgsmålet er bare, om der er nogen, der møder Guds blik? Ser vi op? Eller ser vi os kun omkring – som efter vores ligemænd, eller ser vi
kun ned på vore omgivelser? Hvis du føler dig
som tilværelsens herre, så er der ikke noget for
Gud at se ned på. Så må Gud jo dreje hovedet
for at få øjenkontakt med dig, Hans kollega. Hvis
vi er dødsikre på vor egen fortræffelighed, så kan
Gud se nok så meget ned, uden vi møder Hans
blik. Men der, hvor du erkender din egen utilstrækkelighed og afmagt, dér er der kontakt.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:
Da sagde Maria:
Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.
Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter
ham, varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm,
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes
tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel
og husker på sin barmhjertighed
– som han tilsagde vore fædre –
mod Abraham og hans slægt til evig tid.
Lukas 1,46-55

Det er jo ”dybt godnat”! – eller som Paulus siger:
Dårskab for hedninger.
Ja, det er sært, at den almægtige Gud gir sig tilkende i afmagt og svaghed. Men det er altså,
hvad evangeliet prædiker om Gud.

TIL KALENDEREN
Næste søndag:
Palmesøndag d. 1. april 2012
Gudstjeneste i Tostrup kl. 09.00
Højmesse i Roum kl. 10.30
v. Sognepræst Robert Ryholt
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Forinden har vi torsdag d. 29. marts kl. 17.00
”Spaghetti-gudstjeneste”
- med tema om ”Det himmelske Jerusalem –
eller: Hvor går vi hen, når vi dør?”
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