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Mariæ bebudelse
I slutningen af denne måned står søn- og helligdagene i kø. Det begynder med palmesøndag, hvor Jesus
hyldes som en konge. Herefter følger skærtorsdag,
hvor Jesus og disciplene, som alle andre jøder spiser
det store jødiske påskemåltid. Efter måltidet tages
Jesus om natten til fange, inden det bliver langfredag,
der ender med korsfæstelsen. Jesus dør og lægges i
graven, som lukkes forsvarligt med en stor sten, der
rulles for indgangen til graven.
Men påskedag er graven tom. Ingen har set, hvad der
skete. Det er et mysterium. Vi kan ikke forstå det. Og
slet ikke forklare det. Men det gør en verden til forskel, hvis døden var det sidste eller det vigtigste, der
er at fortælle om Jesu liv og vores liv. At Jesus opstod
fra de døde, holder vi gudstjeneste på året rundt, og
det forkyndes ved hver eneste begravelse.
Vi kender påskens søn- og helligdage så godt. Vi ved,
hvad de drejer sig om, at de hører sammen, og vi kan
skelne dem fra hinanden.
Inden vi når frem til påskedagene, falder imidlertid
en søndag, som ikke får helt den samme opmærksomhed. Det er Mariæ (Marias) Bebudelsesdag.
I middelalderens kirke holdtes mange Maria-fester i
løbet af året, og jomfru Maria spillede en langt større
rolle end hun gør i vores lutherske kirke. Vi har kun
beholdt én af Mariafesterne, nemlig Mariæ bebudelsesdag, som er en betydningsfuld søndag. For det er
dagen, hvor Maria sagde ja til at føde Guds søn, og
dermed ja til at begynde en ny historie mellem Gud
og mennesker. Mariæ bebudelsesdag falder søndagen
før palmesøndag, omtrent ni måneder før jul.
Det vigtigste ved Jomfru Maria var og er, at hun var
en jordisk kvinde og derigennem garant for, at Jesus
ikke kun var Gud, men også menneske. Fra Bibelen
ved vi ikke meget om Maria – faktisk ikke meget
andet, end at hun var mor til Jesus, og at hun boede
i byen Nazaret i Galilæa, og at hun var med, da Jesus
blev korsfæstet. Og så altså, at før hun blev mor, fik
hun den her besked fra ærkeenglen Gabriel om, at
Gud havde brug for hende.
Først forfærdes Maria forståligt nok over at høre, at
hun skal føde et barn. Hun har jo ikke været sammen
med en mand. Men da englen forklarer, at underet
sker gennem Helligånden, og at barnet er et helligt
barn, Guds søn, accepterer Maria budskabet: ”Se, jeg
er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord”,
siger hun.
Den slags kan virke provokerende på moderne mennesker. Vi lever i en tid, hvor selvrealisering og personlig indsats står øverst på manges dagsorden. Hvor
det meste og det vigtigste helst skal rettes ind efter
vores egne og vores nærmestes behov og planer. Og
så hører vi om Maria, som siger ja til at påtage sig
en opgave, der fuldstændig kuldkaster hendes egne
planer.
Det var ikke fordi Maria var særlig hellig eller fin,
ikke fordi hun så usædvanlig godt ud eller havde
andre udmærkelser, at hun blev udvalgt. Hun var en
jævn, almindelig pige. Allerede her ses den enestående og afgørende evangeliske pointe: At Gud vælger
det, som ikke er noget særligt; at han kerer sig om
menneskelivet, som det er: svagt, ufuldkomment,
broget, glædeligt og smertefuldt. Han ophøjer den,
der ikke er noget i denne verdens øjne. Salmedigteren
Johannes Johansen skriver det sådan i én af sine salmer. ”I verden var du intet værd, / En verden fuld af
løgne / En perle kostelig og skær,/ Det var du i Guds

øjne. / Du simple landsby-pige / Blev grunden i Guds
rige.”
Bebudelsen til Maria forkynder, at det højeste, man
kan forestille sig, Gud selv, kommer til verden i armene på en fattig, umyndig ung pige – en pige, der oven
i købet er afhængig af, at hendes forlovede ikke støder
hende fra sig, fordi hun er blevet gravid.
Beretningen om bebudelsen er vigtig, fordi den forkynder én af kristendommens allervigtigste pointer,
nemlig at Jesus er både Gud og menneske. På den ene
side er han undfanget på guddommelig vis, og derfor
Guds søn. På den anden side har han Maria til mor,
og derfor også et menneske af kød og blod. Hvis Jesus
kun var et menneske, ville han ikke senere kunne
bryde dødens magt, og hvis han kun var Gud, ville
han ikke for alvor kunne gå i forvejen for os mennesker, leve vores liv og dø vores død. Men fordi det var
den Gud og det menneske, der gik i forvejen for os og
brød dødens magt, har vi andre også lov til at håbe, at
det kan ske for os.
Gud er stor og Gud er anderledes end os. Men han gør
sig lille og afmægtig, kommer os nær med mildhed og
overbærenhed. Han ser, at livet er fuld af lidelse, sorg
og smerte, og det berører ham. Derfor kommer han os
nær i sin søn for at give os følgeskab gennem det svære
liv og for til sidst at frelse os fra dødens ensomhed og
mørke.
Alt dette er på spil på Mariæ bebudelsesdag - denne
lidt upåagtede søndag i det tidlige forår, som med sin
fortælling slår kristendommens tone an ved at pege
frem både mod julen og påsken og opstandelseshåbet
– grunden i Guds rige.
Stig Skat Andersen

Sogneindsamling

Søndag den 13. marts om formiddagen samler
Egtved Sogn igen ind ved Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling, og går dermed til kamp mod sult i
verden. Enhver kan melde sig som indsamler hos indsamlingsleder Niels Jørgen Nielsen på tlf. 26 84 22 30
/ mail njn.182@pc.dk
I lighed med tidligere år har en række af årets konfirmander meldt sig som indsamlere; vi håber, at der
rundt omkring vil blive taget godt imod også disse
unge indsamlere, når de ringer på dørklokken.

GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE
6. marts kl. 10.30
13. marts kl. 19.00
20. marts kl. 10.00
24. marts kl. 19.00
25. marts kl. 10.00
27. marts kl. 10.00
28. marts kl. 10.00
3. april kl. 10.00

Midfaste		Katrine Papsø
Mariæ bebudelses dag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske		Søndagsfrokost

Kirkebil
Det er muligt at benytte kirkebilen til alle gudstjenester
og alle sognemøder, koncerter m.v. Kirkebilen bestilles
på tlf. 75 55 18 62

EGTVED SOGN
Sognepræst:
Stig Skat Andersen
Tværvej 4
Tlf. 75 55 13 40
Email: ssa@km.dk
Sognepræst:
Katrine Papsø Andersen
Egelandvej 10,
Øster Starup
Tlf. 75 55 31 66
Email: kpa@km.dk
Organist:
Anna Kathrine Pedersen
Kirkehusvej 2, Filskov
7200 Grindsted
Tlf. 20 99 83 37
Kirkesangere:
Oluf Nyborg
Præstevænget 10
Tlf. 30 27 40 41

Mette Gustavsen
Gummesmarksvej 11
6740 Bramming
Tlf. 91 55 91 16
Menighedsrådsformand:
Hans Peter Jørgensen
Tingvej 1
Tlf. 40 81 23 32
Kirkeværge:
Henning Nielsen
Rosenhaven 25
Tlf. 28 60 57 72
Kasserer:
Lars Mogensen
Egtvedvej 84, Bølling
Tlf. 20 91 99 20
Kirkegårdsleder:
Orla Pedersen
Fyrre Allé 2
Tlf. 75 55 23 17
www.egtvedkirke.dk

Læs meget mere om koncerten og bandet på
www.egtvedkirke.dk
Billetpris: kr. 75,00 incl. ost og rødvin efter koncerten.
Billetter købes hos Egtved Lyd og Billede,
Aftensang 24.

Fyraftenssang i kirken
Onsdag den 16. marts kl. 17.00
Kirkesanger Oluf Nyborg har atter udvalgt en række
sange og salmer, som vi skal synge i løbet af den halve
times tid, som fyraftenssangen varer.

Northern Assembly
Fredag den 18. marts kl. 19.00 i kirken.
Fire unge musikere spiller International folk music af
høj standard.

Søndagsfrokost og
foredrag om diakoni
Søndag den 3. april efter gudstjenesten inviterer
menighedsrådet til frokost i Kirkehuset. Efter
frokosten fortæller Maria Mienert om diakoni og
om sit arbejde som diakonipræst i Vejle Provsti.
Tilmelding hos Else Lund tlf. 20 83 95 55 /
mail ellund@privat.dk
eller Stig Skat Andersen tlf. 75 55 13 40 /
mail ssa@km.dk senest den 30. marts.

