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Vandringen på Genesaret Sø
Prædiken til 4. søndag efter hellig tre 
konger 2022 efter 2. tekstrække

Evangelietekst:  Mattheus 14,22-33

”Vandringen på Genesaret Sø”

Det er jo nok om muligt den meste kendte del-
talje ved Jesus. Han gik på vandet. For mange 
er det overhovedet den første tanke der falder 
dem ind, når man nævner Jesus. Det var ham 
der kunne gå på vandet. At det også var ham 
der helbredte, fortalte lignelser og ikke mindst 
prædikede om Guds tro, ja det kommer bag-
efter. Hvis man overhovedet tænker på det.

Nej det at gå på vandet er præcist så over-
menneskeligt, at det gør indtryk. Og utallige er 
vittighederne da også omkring det at gå på 
vandet. Selv kan jeg næste ikke høre denne 
historie uden at tænke på den vittige historie 
om præsten der var sammen med købman-
den og smeden på havjagt i Limfjorden. De to 
andre hoppede galant ud af båden og gik på 
vandet ind til bredden. Præsten så deres tro 
og fulgte efter men faldt i vandet. Hvortil sme-
den og købmanden muntert fortalte ham at ja 
et er at være stærk i troen. Noget andet er at 
vide hvor bundgarnspælene står. 

Den er sjov, fordi det overmenneskelige bliver 
menneskeligt. Det højtidelige bliver pillet ned, 
den fornemme præst og den tro han formid-
ler bliver gjort menneskelig og ufarlig. Det kan 
selvfølgelig være godt og skidt. Godt at troen 
bliver tilgængelig. Skidt hvis den bliver så ufar-
lig at den bliver ligegyldig. Og troen på Gud 
bliver aldrig ligegyldig.

Evangeliet rummer mange billeder. For det før-
ste Jesus, der vil være alene. Det kan vi alle 
have brug for. Selv Jesus kunne have brug for 
at være alene. Være alene og bede til Gud. 
Det er når vi er alene at vi kan få så meget ro 
i vores sind at vi kan tale med Gud, at vi kan 
mærke ham inden i. Lytte til ham, for han taler 
til os gennem hjertet. Det er i det hele taget 
blevet en udfordring for 

Det moderne menneske. At lytte! Vi omgiver 
os med larm, larm fra trafikken, larm på vores 
arbejdsplads, larm i skolen, osv. Det er som om 
vi frygter stilheden. Vi skal helst have en radio, 
eller et TV kørende hele tiden. Mange men-
nesker går ingen steder uden de små hvide 
såkaldte earpods i ørene, hvor musik, lydbøger 
og podcasts kværner løs. Alligevel glemmer vi 
at lytte. Lytte til hinanden, lytte til os selv. 

Det er vel derfor mindfulness er blevet så po-
pulært. For det handler i bund og grund bare 
om at være stille inden i sig selv og mærke sig 
selv. Jeg vil gerne gå skridtet videre og sige ja 
ikke bare lytte til sig selv, men lytte til den le-
vende Kristus, der taler til os gennem hjertet, 
taler til os, når vi inderst inde gennem hjertet 
beder til Kristus af et åbent og ydmygt sind. 

Den største frygt vi mennesker kan have er 
altså at være alene. Alene med os selv. Måske 
derfor at alle disse elektroniske medier og so-
ciale netværk er blevet vigtige. Fordi de gør at 
vi ikke føler os alene.  Ja den største frygt er at 
være helt alene forladt af alle, forladt af Gud. 
Disciplene i båden var kommet meget langt 
væk fra Jesus. Og pludselig kommer han gå-
ende til ham. Og de kan ikke genkende ham. 
De tror de ser et spøgelse. For han kommer til 
dem fra en højst uventet kant. 

Vi kan alle komme derud hvor vi føler os forladt 
af alle. Hvor vi føler at alt har tabt sin mening. 

Ikke mindst her de sidste par år, hvor pande-
mien har raset. Konstant er vi blevet bombar-
deret med modstridende oplysninger og regler 
der virker selvmodsigende og usammenhæn-
gende, alt imens frygten er kommet snigende, 
ikke bare for sygdommen, men også for de so-
ciale, op politiske følger. 

Ja man kan hurtigt føle sig forladt og fortabt, 
midt i en storm. Præcis som disciplene befin-
der sig en storm på den store Genesaret sø, 
befinder sig et sted hvor de føler sig forladt og 
fortabt, truet af det ukendte, der kommer imod 
dem gennem stormen. 

Men Jesus siger hvem han er. Og da kommer 

disciplene til tro. Sådan er det også med os. 
Jesus giver sig til kende i evangelierne, og 
vi ved da hvem han er og vi kommer til tro. 
Mange når aldrig at høre hvem Kristus er 
og forbliver i en eller anden diffus tro på al-
verdens overtro. En tro der sjældent holder 
når bølgerne går højt. Og det gør de her på 
Genesaret sø. Det blæser op til storm. Men 
først siger Peter at hvis Jesus vil, så kan også 
Peter gå på vandet. Og Jesus kalder ham 
ud til sig. Og Peter går faktisk på vandet. Alle 
ved at Jesus gik på vandet, hvor mange kan 
egentlig huske at det gjorde Peter også? 
Sådan kan det være at være troende. Så kan 
man de mest utrolige ting, så kan man over-
komme det helt umulige, man kan række langt 
ud over sig selv. For da har man Guds styrke i 
sig. Men som alle mennesker kan vi blive fyldt 
med frygt og mismod. Stormen der rejser sig, 
er et billede på alle de ulykker al den sorg og 
modgang vi mennesker kan komme ud for. 
Ja der kan opstå storme i ens liv, storme som 
sender en ud af kurs, som truer med at øde-
lægge en og sænke en. Den storm ser Peter 
komme imod ham og han mister troen. I det 
øjeblik kan han ikke længere gå på vandet, i 
det øjeblik har han intet andet end et fortviv-
let håb tilbage. Frels mig Herre, thi jeg druk-
ner. Han er helt derude hvor der intet andet er 
tilbage end et frønnet håb, en desperat bøn 
midt i håbløsheden. Og det er der han bliver 
frelst. Han følte sig næppe frelst da han gik 
alene på vandet overfor Jesus. Ja der følte 
Peter sig måske ligefrem guddommelig sam-
men med Jesus. Men da han som et ynkeligt 
menneske på randen af udslettelse ikke havde 
andet tilbage end et spinkelt håb basseret på 
en liden tro, en tro på trods af tvivl og håbløs-
hed, da blev han frelst. Læg for øvrigt mærke 
til at Jesus kommer ud til dem i den fjerde nat-
tevagt. De romerske soldater inddelte natten 
i fire vagter, og den fjerde er den lige før dag-
gry. Hundevagten, der hvor det er sværest at 
holde sig vågen, eller den hvor man vågner 
for tidligt og der er alt for stille, og så kører 
tankerne rundt i hovedet på en. Johnny Cash 

sang engang at den koldeste time er den lige 
før daggry. For øvrigt den time Jakob Knudsen 
anfægtet og i dødsangst alene og forladt så 
solen stå op af havet og gav ham fornyet håb 
om at Jesus trods alt frelser os fra vores egen 
undergang. Nok stævner vi som disciplene af 
natmørkt hav imod vores grav, men Jesus vil 
altid følge os, være der for os, og frelse os fra 
vores eget evige mørke. Helt ind i evigheden 
amen. 

Trappe til tårnet 
Så fik vi endelig en trappe til tårnrummet. 
Trappen, der har været længe undervejs p.g.a. 
manglende finansiering, blev stillet op i begyn-
delsen af december. Det har været et ønske 
at trappen skulle harmonere med tårnet, og at 
der ingen skade eller indhug skete i kirketår-
net. Trappen er udført i galvaniseret stål, der er 
sortmalet for at passe til tårnets murankre, og 
med trin af dansk lærk. Trappen er udført at 
HB Trapper Herning.  
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Sogneudflugten til Hjerl Hede
Søndag den 12. juni 
Som nævnt i sidste nr. af Kirkebladet går turen 
i år til det jyske frilandsmuseum Hjerl Hede. 

Hjerl Hede blev skabt af fabrikant H.P. Hjerl 
Hansen i 1931. Efter en guidet introduk-
tion, går vi rundt på egen hånd. Museet har 
mange spændende bygninger, en stubmølle, 
en vandmølle, en høkerbutik, gamle gårde. 
Husdyr og levendegørelse af gamle hånd-
værk, bl.a. bødker og smed, er med til at gøre 
besøget til en tidsrejse. 

Bliver man træt i benene, kan man tage en tur 
med damptoget.  Turen går gennem en del af 
Hjerl Hedes plantager. Man gør holdt ved ud-
sigtspunktet ved Flyndersø, og nyder den stor-
slåede udsigt over Danmarks største istidssø. 
Vi har fået lov til at Niels holder en kort andagt 
i den lille Kirke, der er en kopi af Tjørring Kirke 
ved Herning. 

Middagsmaden indtager vi i Skyttegården. 

Vi holder i år prisen nede på 300 kr. pr. 
deltager

Tilmelding ring til Hanne Kirsten på 64 75 18 15 
eller 28 57 45 46

Turen starter på kropladsen kl. 8.00, og vi  
holder en kaffepause undevejs.     

Der i mellem kommer fasten..
Vi ved alle at julen ikke varer til påske, og vi bli-
ver i sangen” Nu er det jul igen”, mindet om at 
”NEJ det er ikke sandt for der imellem kommer 
fasten”
Fasten var i den katolske tid en egentlig fa-
stetid, hvor man spiste mindre og undgik kød 
(ordet karneval kommer af  ”carne val”, der 
betyder farvel til kødet. Fester og dans måtte 
heller ikke afholdes i fasten.  
Det er klart at en sådan overgang mellem 
hverdag og faste måtte markeres, og således 
opstod fastelavn. Ordet kommer af det tyske 
”fastelabend”, der blev til fastelavn på dansk. 
Fastelavn falder ikke på en bestemt kalender-
dag, men følger påsken, således at fastelavns-
søndag er 7 uger før påskedag.  
Fastelavnssøndag blev kaldt ”flæskesøndag” 
og her måtte man spise alt det kød man havde 
lyst til. Fastelavnsmandag kulminerede løjerne 
med tøndeslagning, der egentlig har rod i rid-
dertidens ringridning, kombineret med ønsket 
om at komme de onde kræfter til livs, symbo-
liseret ved den sorte kat. Middelalderen igen-
nem havde man udryddet i hundrede tusindvis 
af katte i formodning om at de var djævlens 
værk.  
Tøndeslagningen foregik ligesom ringridningen 
til hest, hvor karlene så red mod den højt op-
hængte tønde, og med store kæppe forsøgte 
at slå hul på den.  Andre ”lege” var at trække 
hovedet af en gås eller høne der ligeledes var 
spændt fast i en line, og hovedet indsmurt i 
sæbe. Det var kraftpræstationer for stærke 
karle. Skikken med den ridende tøndeslag-
ning findes i dag kun bevaret i Store Magleby 
på Amager. Fastelavnsmandag var der også 
dans, spil og lystighed, og kattekongen, der 
havde slået hul på tønden, måtte vælge sig 
en kattedronning. Tirsdagen hed hvide tirs-
dag, og her kommer fastelavnsbollerne ind, 
da man i fasten ikke måtte spise hvedebrød. 
Afskeden med det hvide mel blev i andre lande 
fejret med pandekagespisning, og i Holland 
og England kendes en særlig kirkeklokke, en 
pandekage kirkeklokke, der indvarslede, hvor-
når pandekagespisningen skulle begynde og 

slutte. Onsdag blev det så alvor, og dagen 
kaldtes for askeonsdag, her trådte fasten i 
kraft, og dens ydre symbol var at klæde sig 
i sæk og aske, og mange fik et kors tegnet i 
panden med aske. 
Ved reformationen ville man nok allerhelst have 
skrottet fastelavn helt, da man i den lutherske 
tro ikke mener at ydresymboler på bod har en 
betydning, men at det er en stille tid, der skal 
bruges til at det enkelte menneske vender tan-
kerne hen på tro og eftertænksomhed. 
Festerne omkring  fastelavn var dog så sejlive-
de at de ikke lod sig udrydde , og de fortsatte 
ufortrødent, selvom der nu ikke længere var 
den store forskel  på tiden før og efter faste-
lavn. I løbet af 1900- tallet blev fastelavn mere 
og mere en børnenes fest. Fastelavn som vi 
kender det i dag har følgende elementer

• Tøndeslagning
• Udklædning
• Fastelavnsris
• Fastelavnsboller 

Tøndeslagningen, der nu mest foregår i insti-
tutioner skoler, børnehaver m.m. synes at ligge 
langt fra det oprindelige, og heldigvis er katten 
erstattet af flødekarameller og appelsiner.
Udklædning og masker har rod i de store kar-
nevaller og maskerader, hvor man slog sig løs, 
og hvor forskellen mellem rig og fattig blev ud-
visket. Karnevaller fejres stadig i den katolske 
verden, mest kendt er det store karneval i Rio.  
Fastelavnsbollen har overlevet, i de seneste år 
dog i en form, der nok bagefter kan kalde på 
faste, når man er kommet igennem sådan en 
med flødeskum, creme og hindbær! 
Fastelavnsriset er også en gammel tradition , 
der oprindeligt var for voksne. Også her gæl-
der det om at rise ondskaben ud. I det gamle 
bondesamfund blev alle riset, og for engangs-
skyld måtte karle og piger rise deres madmor 
og husbond. Skikken med fastelavnsris til børn 
opstår i slutningen af 1800-tallet og viser at 
der den ene gang om året var vendt op og ned 
på rollerne, når børnene måtte rise forældrene. 
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Aktiviteter
Fødsel
Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis 
foretager jordemoderen anmeldelsen, men er 
fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene 
anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns 
fødsel via blanketten ”Fødselsanmeldelse”  
senest 14 dage efter fødslen. Blanketten findes 
på borger.dk

Dåb
Der rettes henvendelse til kirkekontoret  
angående, hvilken dag man ønsker dåb.  
Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navngivning
Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det 
sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet 
blev født. Ansøgningen sker via borger.dk

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter 
fødslen: enten ved dåb eller navngivning. 

Vielse
Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med  
kirkekontoret. Brudeparret skal desuden  
henvende sig på ægteskabskontoret i  
bopælskommunen, hvor der udstedes en 
prøvelsesattest, som medbringes sammen 
med dåbsattester til samtalen med præsten. 
Denne attest er kun gyldig i fire måneder. 

Ved dødsfald
Man er altid velkommen til at kontakte  
præsterne, når et dødsfald indtræffer. En  
begravelsesforretning kan være behjælpe-
lig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige 
praktiske ting.  
Anmeldelsen skal foretages senest to hver-
dage efter dødsfaldet.

Tid og sted aftales med den præst, der skal 
foretage bisættelsen eller begravelsen.  
Præsterne taler gerne med de pårørende.

Vejledning
Kirkevandring 2. påskedag 
Mandag den 18. april kl. 8.30
Baggrund: Dagen efter den jødiske påskefest, gik to diciple 
hjem mod Emmaus. Forvirrede og bedrøvede over alt det der 
var sket i Jerusalem. Bedrøvede fordi deres læremester var 
blevet tortureret til døde på korstet, forvirrede, fordi kvinderne 
iblandt dem, havde samme morgen fundet hans grav. På vejen 
møder de en fremmed, en fremmed der viser sig at være den 
opstande Kristus. 

Derfor vil vi også gå fra Verninge kirke, ad de mindre veje  
mod Tommerup

Vi begynder med et rundstykke og en kop kaffe og en kort  
morgenandagt i Verninge Kirke, ved Niels Lysebjerg. 

Så går vi i samlet flok af Holmehavegyden, bagom til 
Vesterlagsvej, får et hvil og en forfriskning hos Vagn og Brians 
i ”Bar nr. 7”  Herefter går vi af Degnegyden til Tommerup Kirke 
hvor vi får en let frokost, og slutter med en gudstjeneste i 
Tommerup Kirke ved Karen Frenø 

Programmet kort:
Morgenmad i Verninge  kl. 8.30 
Gudstjeneste i Verninge  kl. 9.00 
Afgang kl. 9.30 
Forfriskninger i Bar nr. 7.

Frokost ca. kl. 12.00 
Gudstjeneste kl. 12.30 

Samaritter-vognen følger bagefter
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Koncert Jorden rundt på 80 minutter 
Onsdag den 23. marts kl. 19.00 
Jorden rundt på 80 minutter Sopran Lise Bech Bendix og  
pianist Camilla Sibani Rejs med musikken verden rundt –  
helt klimaneutralt. 

Alle de steder du ikke har kunnet besøge, alle de indtryk du ikke  
har fået – dem får du nu. Vi har sammensat et koncert program, 
hvor musikken tager dig med på en rejse til fjerne lande. 
Eksotiske folkesange fra Argentina, vemodige toner fra Rusland, 
smægtende arier fra Italien og charmerende franske chan-
sons. Vi rejser også ind i det nordiske vemod med romancer fra 
Finland, Norge og Sverige. Turen begynder selvfølgelig under 
hjemlige himmelstrøg med musik af Danmarks nationalkompo-
nist, Carl Nielsen. Koncerten er for alle og varer ca. 80 minutter, 
inklusiv pause.

Musik fra mange lande af 
Grieg, Faure, Nielsen, Sibelius, 
Ginastera, Puccini, Respighi, 
Quilter, Korngold, Williams, 

JORDEN
RUNDT PÅ
80 MINUTTER
SOPRAN OG KLAVER, 
Lise Bech Bendix og Camilla Sibani

Verninge Kirke, 23. marts kl. 19.00

Victor Menø Andersen

Christian Lehmann Bertelsen 

Gustav Skjellerup Engmann

Melanie Nielsine Skov Godskesen

Puk Henriksen

Julie Bergmann Lund

Josephine Magelund

Cecilie Breum Naundrup

Sofie Malmos Nørgaard

Lukas Stahl Pedersen

Salma Dåsvand Voldsgaard

Konfirmander 
Verninge Kirke  
Den 1. maj 2022



Kontakt
Sognepræst Niels Lysebjerg
Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup 
Tlf. : 64 75 11 50, mail: nelh@km.dk 
Træffes personligt og på telefon hele ugen,  
undtaget mandag. 
Bedst mellem 8.00 og 20.00  
Fast kontortid onsdag mellem 10.00 og 12.00 

Graver Peder Bonde
Tlf. 64 75 28 33,  
mail: graveren@verningekirke.dk 
Træffes hele ugen undtaget mandag. 
Bedst mellem 8.00 og 15.00

Kalender
Marts
 6. 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl 
   1. søndag i fasten 
 13. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   2. søndag i fasten 
 20. 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl 
   3. søndag i fasten
 23. 19.00 Koncert
 27. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   Marias bebudelse

April
 3. 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl 
   5. søndag i fasten 
 10. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   Palmesøndag 
 14. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   Skærtorsdag 
 15. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   Langfredag 
 17. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   Påskedag
 18. 8.30 Kirkevandring Niels Lysebjerg 
   2. påskedag
 24. 10.30 Højmesse Dorthe Terp Dahl 
   1. søndag efter påske

Maj 
 1. 10.00 Konfirmation Niels Lysebjerg 
   2. søndag efter påske
 8. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   3. søndag efter påske
 13. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   Store Bededag
 15. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   4. søndag efter påske
 22. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   5. søndag efterr påske
 26. 10.30 Højmesse Yrsa Ludvigsen 
   Kristi Himmelfart
 29. 9.15 Gudstjeneste Yrsa Ludvigsen 
   6. søndag efter påske

Juni
 5. 10.30 Pinsedag Niels Lysebjerg 
   Pinsedag
 6. 10.30 Friluftsgtjeneste  Niels Lysebjerg. 
   2. pinsedag

Formand Ellen Warring
Fuglekildevej 25, 5690 Tommerup 
Tlf: 64 75 24 24, mail: ellenwarring53@gmail.com 

Kirkeværge Hanne Kirsten Hansen  
Hesselhoved 4, 5690 Tommerup 
Tlf. 64 75 18 13, mail: moeller.4@nypost.dk

Kirkebil
Husk kirkebil til gudstjenester og til vore øvrige  
arrangementer. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.

Ring til Servicebussen på 40 28 00 19


