13. søndag efter trinitatis
Tid og sted: Ødsted Kirke, 26. august, kl. 13.30

Skriftlæsninger
Salmevalg
2: Lover den Herre
523: Min nåde er dig nok
28: De dybeste lag i mit hjerte
12: Min sjæl, du Herren love

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Prædiken
 Dagen i dag handler om Gudsbilleder.
 Ikke denne søndags tekster – men der ligger
alligevel Gudsbilleder bag teksten.
 Jeg vil udlægge teksten i dag med de briller, at det
er Gudsbilledet, vi skal nå ind til.

 Der er to Gudsbilleder, der stillet over for hinanden i
teksten – som modsætninger
 Kongen og tjeneren. Evangeliet vil pege os i retning
af tjeneren.
 I fortællingen hører vi om to af Jesu disciple,
Zebedæussønnere; de er brødre, og deres navn
betyder tordensønner, så vi må formode, at de
besad et vist temperament.
 Følger Jesus. Har opgivet alt… og hvad mon der
kommer ud af det?
 Den bekymrede curlingmor:
”Sig at mine to sønner her må få sæde i dit rige,
den ene ved din højre, den anden ved din venstre
hånd.”
 Hun vil jo sine sønner det så godt.
 Stræben efter berømmelse eller ære.
 Sofie er præst i en domkirke.
 Når vi kører forbi Ødsted eller Jerlev kirke siger
børnene: Der er din kirke, far. Jeg svarer: det er

vores kirke. De siger: Far, du er præst i en lille kirke.
Mor er præst i en stor kirke.
 Jo, så kan man godt mærke trangen i sig selv til
berømmelse.
 Men Zebedæussønnerne er på vildspor; de har
misforstået noget helt grundlæggende.
Jesus: ”I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke
det bæger, jeg skal drikke?”
 Bægeret, Jesus skal drikke kender vi kun alt for godt.
Det er Skærtorsdags og Langfredags begivenheder.
 Tilfangetagelse, ydmygelse, fordømmelse, pinsel,
korsfæstelse og død; lidelseshistorien.
 Men Zebedæussønnerne forstår det ikke.
 Sæderne ved Jesu højre og venstre side er ikke
paladsets prægtige troner. Det er røvernes kors; de,
der lider den samme død som Jesus.
 De øvrige disciple bliver forståeligt nok vrede over
Zebedæussønnernes bedrag. Vreden afslører, at de
ikke er et hak bedre end Zebedæussønnerne.
 Jesus kalder disciplene til sig:

I skal ikke stræben efter magten. Se hvad det
fører til: Folkenes fyrster undertrykker folkene,
stormændene misbruger deres magt.
Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres
tjener.
Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig
tjene, men for selv at tjene – og give sit liv som
løsesum for mange.
 Vi ser fortællingens gudsbilleder udfoldet på alteret
her i Ødsted kirke.
 Kongen (Gud fader) bagerst; tjeneren (Gud søn)
forrest. Hvem er vigtigst?
 Afsked med almagten?
 Opgivelse af almagten?
 Stille sin magt bag tjeneren!
 Jesus til Pontius Pilatus: Du har ikke nogen som helst
magt, hvis ikke det var givet dig ovenfra!
 Liv og magt – kun den er i sandhed fri, som er ret
bunden.

 Ligesom Gud indeholder modsætningerne kongetjener (skaber-frelser); sådan gør vi også: Jf. Luther:
En kristen er en fri herre over alle ting og ikke
underordnet nogen.
En kristen er en tjenende træl i alle ting og
underordnet enhver.
Men sådan er det alene, fordi vi er sat fri af den almægtige,
tjenende Gud, der er kommet for at give sit til løsesum for
mange.
Amen.

Lovprisning
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen,
således også nu og altid
og i al evighed. Amen.

Kirkebøn
Marias søn, hvor Herre og Gud. Døm os ikke med kolde
læber, men skjul os i din kærlighed. Du kender menneskets

veje, men hvor vi fordømmer, sætter grænser og bygger
mure, der åbner du en vej for den, der ingen veje har. Vend
dig om mod os og sig det ord, der sætter alting på plads.
Vi vil ikke flygte fra dine domme, men lad os i dommene
kende din velsignede nåde.
Tilgiv os, også når vi fordømmer hinanden med
utilgivelige ord og sætter grænser for dit fællesskab. Åbn
det fællesskab for alle og enhver, for alle de små, for alle
foragtede, for undertrykte, for flygtninge og fængslede.
Vis os din opstandelse og skab en ny begyndelse i os. Lær
os ydmyghed og tro; lær os, at den, der elsker meget,
skylder meget. Lad os ikke være uskyldige, men sæt
skylden på det rette sted, så vi kan bære den sammen. I
Jesu Kristi navn, amen.

