Tostrup – Roum kirker

Fastelavns søndag 2015

Hvad Jesu dåbskjole kunne fortælle

Højmesse i Roum kirke kl. 10.00

Når vi bærer vore små til kirken for at de
kan ”få vand i håret”, ”blive dyppet”; altså blive modtaget af Gud i den hellige dåb
– så er de oftest svøbt i store gevandter
(store i forhold til størrelsen naturligvis):
Deres dåbskjoler. Kjolerne er hvide. Nogle gange lavet af stoffet fra mors og fars
bryllup, eller kjolen fra dengang mormor
og morfar blev gift, eller oldemor og oldefar, eller… Så er kjolen gået i arv og bruges nu, når familieforøgelserne skal døbes. Og de døbtes navne broderes på kjolen. Nogle gange er kjolen helt ny, andre
gange meget gammel. Nogle gange er der
ingen navne på, andre gange mange.

Sognepræst Robert L. Ryholt, Tostrup
Organist Lars Kjærsgaard, Tostrup
Kirkesanger Lotte Føns, Glenstrup
Læsninger:
 Psalme 2
 Peters Første brev 3,18-22
 Matthæus 3,13-17
Salmer:
 3
Lovsynger, Herren…
 435
Aleneste Gud i Himmerig..
 441
Alle mine kilder…
 ==========
 142
Kom, følg i ånden med…
 141
Mig lyster nu at træde…

Tænk hvis vi var med til Jesu dåb! Med til
”glo-dåb” ligesom ”globryllup” – og det
måtte vi gerne, for dåb finder sted ved en
offentlig gudstjeneste, så bare kom frisk!

Familie-gudstjeneste i Tostrup kirke
kl. 14.00

Når vi ser Jesus for os, har han jo gerne
sådan en lidt eksotisk garderobe på: Ligesom tøjet de bærer den dag i dag i Mellemøsten – og på Nørrebro og i Viborg.

Sognepræst Robert L. Ryholt, Tostrup
Organist Lars Kjærsgaard, Tostrup
Kirkesanger Stine Ryholt, Tostrup

Men forestil dig nu, Jesus kom i stiveste
puds – sin families ældgamle dåbskjole!
Tænk hvilken historie navnene på den
kunne fortælle…!

Læsninger:
 Matthæus 3,13-17
Salmer:
 15
Op, al den ting…
 13
Måne og sol..
 ==========
 31
Til himlene række Din…
 29
Spænd over os Dit himmelsejl…

Kom og hør den på søndag!
Bedste hilsner
Robert

Søndagens evangelium fra Matthæus:
Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes
ved Jordan for at blive døbt af ham. Men
Johannes ville hindre ham i det og sagde:
»Jeg trænger til at blive døbt af dig, og
du kommer til mig?« Men Jesus svarede
ham: »Lad det nu ske! For således bør vi
opfylde al retfærdighed.« Så føjede han
ham. Men da Jesus var døbt, steg han
straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd
dale ned ligesom en due og komme over
sig; og der lød en røst fra himlene: »Det
er min elskede søn, i ham har jeg fundet
velbehag!« Matt 3,13-17

BEMÆRK!!
Tøndeslagning i Tostrup forsamlingshus efter gudstjenesten i Tostrup kirke!!!
Kom gerne udklædte i kirken.
Nyhedsbreve og kirkebladet kan ses på
vores hjemmeside: www.tostrup-roum.dk
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