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Salmer

DDS 294: Talsmand, som på jorderige (DDK 498)
DDS 309: Bøj, o Helligånd, os alle (DDK 33)
SoS 14: Fader, Søn og Helligånd
--DDS 491: O gode Gud, din kærlighed (DDK 449)
Altergang

DDS 62: Jesus, det eneste (DDK 284)
DDS 208: Skriv dig, Jesus, på mit hjerte (DDK 285)

DDS 760: Dagen nu sin afsked tager (DDK 500)

Tekstlæsninger
GT-læsning:

Sl 104,24-30

Hvor er dine værker mange, Herre! Du har skabt dem alle med visdom, jorden er fuld
af dit skaberværk. Her er det store og vidtstrakte hav, med sit mylder, umuligt at
tælle, både små og store dyr! Dér sejler skibene, dér er Livjatan, som du skabte til at
lege i det. Alle har det håb til dig, at du giver dem føde i rette tid; du giver dem, og de
samler op, du åbner din hånd, og de mættes med gode gaver; du skjuler ansigtet, og
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de forfærdes, du tager deres ånd bort, og de dør og bliver til jord igen; du sender din
ånd, og der skabes liv, du gør jorden ny.
Epistel:

ApG 10,42-48a

Peter sagde: »Jesus befalede os at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud
har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne,
at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn.« Mens Peter
endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Og de troende af jødisk
herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at
Helligåndens gave også blev udgydt over hedninger; for de hørte dem tale i tunger og
lovprise Gud. Da tog Peter til orde: »Mon nogen kan hindre disse mennesker i at
blive døbt med vand, når de har fået Helligånden ligesom vi?« Han befalede da, at de
skulle døbes i Jesu Kristi navn.
Prædiketekst:

Joh 3,16-21

Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på
ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for
at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham,
dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds
enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og
menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For
enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger
ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive
åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.
PRÆDIKEN
Vi sidder lige på bagsmækken i forhold til pinsen, da det jo er anden pinsedag og
aften, inden hverdagen begynder igen. Og alligevel er det et helt forkert billede at
bruge. Pinse betyder netop, at vi ikke sidder på bagsmækken, men er kommet helt ind
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i bilen, ind i Guds menighed, ind i skibet, for at bruge et bibelsk billede, som vi fik
med i den første læsning:
Hvor er dine værker mange, Herre! Du har skabt dem alle med visdom, jorden er fuld
af dit skaberværk. Her er det store og vidtstrakte hav, med sit mylder, umuligt at
tælle, både små og store dyr! Dér sejler skibene…
Så kan vi igen lidt popsmart sige, at vi ikke er ved at gå planken ud, men vi med
pinsen er inde i motorrummet. Jesus er på broen af skibet, og vi får lov af være med.
Det er vel den vigtigste konsekvens af pinse, som prædiketeksten i dag så stærkt og
fint udtrykker det i det vel nok mest kendte bibelvers i hele verden. Ser du et
bibelvers et offentligt sted – om det er ved en kirke, på Tour de France-ruten eller på
bannere på et fodboldstadion, på en
tatovering eller andre steder, så er der stor
sandsynlig for, at det netop er Joh 3,16, der
står på det. Søger man på nettet under
Johannes 3,16, så kommer der 100-vis af
hits. Især på engelsk.
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Men også på dansk finder man
mange sider under søgningen
”Således elskede Gud verden”.
Jeg spillede selv med i et band
engang, som blev opkaldt efter
dette vers, som vi derfor kaldte
3,16.
”Den lille Bibel” er det blevet kaldt, fordi ordene i ét vers i Bibelen fortæller, hvad
Bibelen går ud på. Det kan være svært at have overblik over hele Bibelen og kende de
enkelte skrifter og alt, hvad de hver især siger om Gud, om Jesus, om frelse osv. Men
hvis du mister overblikket, så husk på Joh 3,16. Når du læser i Bibelen, så hav Joh
3,16 som en ledetråd for læsningen. Selv om man er i 2 Sam, som jeg lige har læst, så
er det den samme Gud, der står bag også det skrift, og Joh 3,16 viser, hvad Gud vil
med hele Bibelen og et skrift som dette.
Det begynder med Guds sindelag. Således elskede Gud verden. Når Gud ser ned over
det, han har skabt, så bliver han fyldt af kærlighed til det. Gud så, hvor godt det var,
står der som omkvæd i skabelsesberetningen. Også efter han havde skabt mennesket.
Vi kan så nemt tænke, at Gud ikke rigtig bryder sig om os, eller at sådan som vi er, så
vil Gud ikke have med mig at gøre. Det er også sådan, at der efter syndefaldet er så
meget, der ikke er godt længere, men det ændrer ikke på Guds sindelag over for
verden – eller over for os. Det viser korset os så stærkt. Således elskede Gud verden,
at han gav sin enbårne søn. Gud har ikke glemt verden, og han har ikke ladet den
sejle sin egen sø, for at blive i hav-billedet. Han gav. En gave er noget, man får. Ikke
noget, man betaler for. Det er heller ikke noget, man har gjort sig fortjent til. En
fødselsgave får man, når man har fødselsdag, men det er ikke ens egen fortjeneste, at
man er født lige på den dag. En julegave får man til jul, fordi Jesus er født på jorden.
Det er heller ikke vores fortjeneste. Gud gav sin enbårne søn. Sin eneste søn. Sin
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elskede søn, født af Faderen før alle tider, som det hedder i en af vores
trosbekendelser.
Lad os aldrig glemme, at ”den lille Bibel” begynder med Guds uendelige og
uudslukkelige kærlighed til hele verden, også dem, der har vendt sig fra ham.
Nu siger den lille Bibel: …for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv.
Nu stilles livet og døden over for hinanden. Her ser du, hvad hensigten med Guds
kærlighed er for hver enkelt af os – nemlig, at vi ikke går fortabt, men har evigt liv. I
verset lige efter stilles dommen og frelsen over for hinanden, og det er samme sag:
For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal
frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede
dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.
Der er mange modsætninger i de korte vers, vi hørte: Død og liv, dom og frelse, tro
og vantro, mørke og lys. Her fremhæves særligt troen på Jesus. Tilliden til Jesus.
Troen på Jesus må vi have for at blive frelst, men tro er ikke noget, vi tager, men
noget, vi får. Den kommer af at høre om Jesus, af at læse Bibelen, af at bede om den.
Disciplene bad Jesus om tro, og han henviser til det, han har gjort for os. Bed Jesus
om tro, og han vil give den. Der er ikke noget, han hellere ville give, det viser ”Den
lille Bibel” os så tydeligt. Eller Paulus, der i Rom 8 siger: Han, som ikke sparede sin
egen søn, vil han ikke med ham skænke os alt? Jo, Gud vil give troen til enhver, som
beder om den.
Vi skal lægge mærke, hvad forskellen mellem tro og vantro er. For det er nemlig ikke
vores gerninger, som mennesker altid misforstår det i retning af. Man tænker om de
troende som særligt hellige og fromme – og nogle, der gør nogle specielle gerninger
og undlader nogle andre ting. Det er alt sammen fordomme, som desværre lever i
bedste velgående rundt omkring.
Jens Kristian Lings har skrevet en bog om fiskerne fra Thyborøn og Harboøre. Han
har fået øje på alle fordommene, som bl.a. kendetegner Hans Kirks ”Fiskerne” og
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mange andres forhold til troende mennesker. Han skriver: ”En aften havde jeg dristet
mig til at deltage i et møde i Thyborøn Missionshus og var forberedt på pinlige
scener. Det blev der slet ikke tale om. En stor og stærk fisker, som jeg kendte fra
skakklubben, kom med en bekendelse, så tårerne løb ned ad hans kinder. Det var ikke
det mindste pinligt. Tværtimod. Det var nogle af de ærligste ord, jeg har hørt i en
forsamling. Jeg har også været i Harboøre Missionshus et par gange. Aldrig før eller
siden har jeg hørt så glad sang.” Sådan siger en mand, der fik gjort noget ved sine
fordomme.
Det er ikke forskellige gerninger, der kendetegner troende og vantro. Johannes
skriver:
Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket
frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. Denne karakteristik gælder alle
mennesker. Alle menneskers gerninger er onde eller rummer det onde. Vi kan ikke
bede et Fadervor uden at have egoistiske tanker. Vi elsker mørket frem for lyset, og
det afslører sig i vores tanker, ord og gerninger. Troende, som ikke troende.
For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger
ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive
åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.
Her har du forskellen mellem tro og vantro. Det er ikke et spørgsmål om gerninger
eller fromhed, men om retning. Hvor går du hen med alle de onde gerninger? Hvor
går du hen med din synd? Vantroen hader lyset og kommer ikke til lyset. Vantroen
fejer sine onde handlinger ind under gulvtæppet og vil ikke konfronteres med dem.
Den, der gør sandheden, kommer til lyset. Vi kan sige, at det bliver pinse for os, når
vi kommer til lyset, vender os mod Jesus i bekendelse af vores synd, så vi kan
modtage hans tilgivelse.
Noget af det eneste, jeg husker fra min konfirmandforberedelse, er faktisk præstens
gennemgang af Joh 3,16. Det var ikke nogen sprælsk præst, men han formåede at
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videregive evangeliet og hvor vigtigt det var at holde fast i Jesus, og det er jeg ham
dybt taknemlig for.
Han sagde, at vi skulle skrive vores eget navn ind i Joh 3,16. Fra GO: Thi således
elskede Gud… Steen, Maibritt, Søren, Hanne… at han gav sin Søn den enbårne, for
at … Bente, Nicolai, Annika, Niels… ikke skal fortabes, men have evigt liv.
Jeg spurgte præsten, om jeg kunne få Joh 3,16 som konfirmandord, og det fik jeg.
Derfor har det fulgt mig tæt i mit liv siden dengang.
På bagsmækken af pinsen, nej! Vi er først lige begyndt fejringen, for det er nu, Gud
inviterer os ind til at tage imod det glædelige budskab. Pinsens nye virkelighed er
vores, i samme grad som vi tager imod Jesus og tror på ham.
Glædelig pinse!
Amen!
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