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BALDERSGRÅDEN
Prædiken til Allehelgen (Matt. 5, 1-12)
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Forsidebilledet:
der med det? Jo skabelsens hemmelighed det er jo, at vi er
skabt til at elske og dermed føle både glæde og sorg. Uden
det var vi ikke mennesker skabt i Guds billede. For det er i
kærligheden, vi ligner Gud. Når vi sørger, viser det sig,
hvor stærk kærligheden er. Hvor suværent vi er bundet til
hinanden, sådan som vi er bestemt til at være fra
begyndelsen. Vi kan ikke slippe det, vi elsker højest. End
ikke døden kan tage det fra os. Derfor er vi salige, når vi
5
3

sørger, og når vi græder, for da ser og mærker vi, at vi er
skabt til at elske. Med den kærlighed Gud har plantet i os.
Det er deri livet ligger.

Gud ikke bare ånder på øjet, når det græder. Gud ånder på
øjet, så det kan græde. Så vi kan elske og miste og sørge.
Derfor skal vi ikke skamme os over at sørge og græde
længe. Vi skal frimodigt græde og sørge, for sådan elsker
vi, og deri er livet. Derfor i at græde ligger også allerede
trøsten. Du er salig, velsignet, når du sørger, græder,
hungrer og tørster.

For gråden og sorgen er det, der bringer livet tilbage. Det
er gråden, der smelter det forstenede menneskehjerte, så
håbet kan fødes. Ikke et menneskeligt håb, for det
overvindes af dødens og mørkets iskulde. Af Lokes
jættefornuft.

Nej, det er Guds håb. Det levende håb om en glædelig
opstandelse fra de døde. Det håb, der kommer til jorden
med betlehemsbarnet i krybberummet. Han, der kan
overvinde Balder, lysgudens død. Han, der kan vinde over
vinterstorm og regn. Det barn, der bringer den evige vår.
4

Et lys, der skinner i mørket. En stemme fra himlen, som
gør alting nyt. Som smelter vinterhjerterne. Vore forfædre
fornam det med fortællingen om Baldersgråden. Hjertet
fornemmer det. At de døde har en fremtid. At døden, den
varer ikke evigt. En dag skal dine sørgedage være ovre. Og
hver en tåre skal tørres bort. Lysets Fader forkynder det
for dig, at bag enhver nat er der påskemorgenrøde. At der
er tændt lys i skyggers land. Lyset skinner i mørket og
mørket fik ikke bugt med det.
Det som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for
Gud.
I Jesu navn. Amen.

Forsidebilledet: Balders død.
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24. februar kl. 19.30 på Lille Egede Friskole, Korsør Landevej 628,

Boeslunde (bemærk andet mødested!) Entré 50 kr. Børn under 18 år
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Generalforsamling i Høve
med
betlehemsbarnet i krybberummet. Han, der kan
Generalforsamling Høve den 20. marts efter gudstjenesten.
overvinde Balder, lysgudens død. Han, der kan vinde over
Tilmeldelse til spisning hos Nana Hauge.
vinterstorm og regn. Det barn, der bringer den evige vår.
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mørket fik ikke bugt med det.
Samtale
Det
som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for
Jeg kommer altid gerne på besøg, blot man er venlig at anmode
Gud.
derom. Der er også altid mulighed for samtale i præstegården. Jeg
tavshedspligt.
/Nana Hauge
Ihar
Jesu
navn. Amen.
Ferie og fridage Balders død.
Forsidebilledet:

Jeg holder fri den 9. -11. januar, 15. -22. februar og 5-7. marts.
Henvendelse kan her ske til Aslaug Bugge eller Henning Ipsen.

23. -24. januar er jeg med konfirmanderne i Ribe, og der er derfor
ingen gudstjeneste denne weekend.
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I Jesu navn. Amen.

Forsidebilledet:
Balders
død.
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Palmesøndag

11.00
(generalforsamling)
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