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At møde Jesus
Ind imellem hører man folk fortælle om,
at de har mødt Jesus. Ikke bare som en
forståelse eller en erkendelse af, hvem og
hvordan Jesus er – men sådan, at han har
vist sig lyslevende for dem og sagt noget til
dem, som har gjort, at de ikke er i tvivl om,
at det virkelig er ham, de har mødt. Disse
beretninger er da også gerne suppleret med
udførlige oplysninger om både tid og sted;
om, hvordan Jesus så ud og hvad han havde
på, og hvad der ellers kan være af detaljer,
der kan beskrive dette møde så livagtigt som
muligt.
Om man ryster på hovedet ad den slags
fortællinger eller om man snarere lader
sig fascinere af sådanne beretninger, må
vel være et temperamentsspørgsmål. Under alle omstændigheder har man kun den
fortællende persons ord for, hvad der skulle
være sket – og derfor er det også et rent
personligt anliggende, om man vil indlade
sig på, hvad den anden kan fortælle.
Men uanset hvad, så efterlader disse
beretninger det forklaringsproblem, der
består i, hvorfor Jesus viser sig for lige netop de og de personer – og ikke også for alle
andre. Det spørgsmål stilles da også af dem,
der har oplevet sådanne møder – og deres
egen forklaring kan lyde, at de måske er i
besiddelse af en særlig ”åbenhed”, der gør
dem specielt modtagelige for at møde Jesus.
Men at Jesus skulle vise sig for nogle – og
ikke for andre – dét er et spørgsmål af den
slags, hvor ethvert forsøg på en besvarelse
kun afføder nye spørgsmål.
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At møde Jesus, efter at han var opstået, var
også noget, der optog de allerførste kristne.
Her lød det afgørende spørgsmål: Var han
overhovedet genopstået? Og hvordan så
han i givet fald ud?
Dette bliver på en helt særlig måde behandlet i Lukas-evangeliet, hvor Jesus efter
opstandelsen viser sig for to af sine disciple (Lukas 24,13-35). Men i første omgang
genkender de ham slet ikke – dels fordi, de
er overbevist om, at han definitivt er død,
og dels fordi, der ikke er noget opsigtsvækkende ved ham overhovedet (i modsætning
til nutidens beretninger om at møde Jesus,
hvor han gerne kommer til syne i et særligt
lys). Så da de to desillusionerede disciple på
deres vej til landsbyen Emmaus møder den
opstandne Jesus, ser de ham blot som en
fremmed mand.
Men den fremmede giver sig til at forklare
for dem, hvorfor det var nødvendigt, at Jesus, Guds Søn, skulle lide døden. For ligesom han i levende live havde hjulpet dem,
der ikke havde andre at holde sig til, og som
ikke havde andre at håbe på – sådan hand
ler det i Jesu korsdød om, at Gud ikke kun
er Gud for de levende, men at han også vil
være Gud for de døde. For at Gud gennem
sin Søn selv led dødens angst og smerte
betyder, at ingen, heller ikke i døden, skal
være guds-forladt.
Sådan fik de to disciple forklaret, at det
menneskelige liv, som Jesus levede på
jorden, ikke ville være fuldendt, hvis ikke
også han tog livets afslutning på sig selv –
og vel at mærke afslutningen i dens mest

bitre og smertelige form. Og sådan rummer
beretningen om Jesu død også i sig selv en
fortrøstning og en forhåbning.
Den fremmede mands forklaringer om
Jesus er vel årsagen til, at de to disciple, da
de er nået frem til deres bestemmelsessted,
får ham til at gå med ind for at spise til aften med dem. Og da han ved bordet tager
et brød og velsigner det – som han havde
gjort det, da han holdt sit sidste måltid med
dem – da genkender de ham og bliver klar
over, at det er Jesus, de har været sammen
med på hele vejen.
Men så snart de har genkendt ham, bliver
han usynlig for dem.
Denne underlige historie har imidlertid
en særlig pointe – nemlig at Jesus kendes
og genkendes kun på det, som han siger. Og
sådan vil Lukas-evangeliet fortælle, at Jesus
møder vi ikke ved at se ham, men ved at
høre de ord, som han taler til os. På samme
måde som han udlagde de gammeltestamentlige profetier for disciplene på vejen
til Emmaus, og senere, da han sad til bords
med dem og velsignede brødet.
Det er den samme tankegang, Grundtvig
tager op, når han skriver i salmen ”Du er vor
skat, o Jesus sød” (Salmebogen nr. 467,4):
		
		
		
		

For øjet skjult, for hånden tom,
du vandrer i din helligdom,
men kendes dog på røsten din,
når du velsigner brød og vin.

For talen gør det nemlig muligt at være
nærværende, selv om man er fysisk fra
værende. Som når vi taler i telefon med én,
der befinder sig mange hundrede kilometer

væk, men hvor vi hører den andens stemme
med den samme tydelighed som hvis den
anden var lige ved siden af os.
Helt på samme måde forholder det sig med
Guds nærhed og fjernhed: den Gud, der rent
fysisk befinder sig uendeligt langt borte, bliver
nærværende ved at tale til os – nærmere
bestemt: når hans ord bliver forkyndt i guds
tjenesten på en sådan måde, at det skaber liv
og glæde for dem, der hører det.
”Brændte vore hjerter ikke i os, mens
han talte til os på vejen og åbnede Skrif
terne for os?” – sådan sagde de to disciple
til hinanden, da de var blevet klar over, at
de havde mødt Jesus. Og sådan vil Lukasevangeliet gøre gældende, at den opstandne
Jesus ikke giver sig til kende i en himmelsk
stråleglans, men som den, der forkynder os
sandheden – både om sig selv og om vores
liv.
Det gælder ikke mindst den sandhed,
der knytter sig til Påskens budskab om Jesu
opstandelse – nemlig den sandhed, der
fortæller os, at livet hverken er noget, vi selv
har frembragt, eller som vi selv ejer, men
som vi hele tiden er afhængige af at få givet
på ny – ligesom Gud gav Jesus livet igen, da
han i sin kærlighed oprejste ham fra de døde.
Og at tro på, det er noget, der engang skal
ske for alle mennesker – dét er så meget som
at møde Jesus!
Det er ikke forbeholdt nogle få og det
kræver heller ikke nogle særlige personlige
dispositioner. Det er alt sammen nok at have
ører at høre med.
Glædelig påske!
Peter Thyssen

3

Arrangementer og møder
Onsdagsmøder
Møderne afholdes i menighedssalen Ubåden den 2. onsdag hver måned kl. 14-16 med
foredrag og kaffebord. Der er gratis adgang.
Onsdag 14. marts kl. 14.00:
Projektkoordinator Rebekka Fischer-Nielsen:
Lukas Fællesskabet – et nyt bofællesskab for
mennesker, der vil mere end sig selv
Sankt Lukasstiftelsen har i over hundrede år
været ramme om et aktivt bo-, arbejds- og
trosfælleskab for søstrene. Men tiderne skifter og i flere år har der ikke været tilgang af
nye søstre, så der var brug for nytænkning.
Løsningen lå i grunden lige for: At gøre de
tomme boliger på Stiftelsen til ramme om et
fællesskab på samme kristne værdigrundlag
som tidligere, men nu åbent for alle: unge, ældre, børn, enlige, par og familier. Fællesnævneren er, at man har lyst og overskud til at yde
omsorg for andre og for hinanden – og dermed videreføre den diakonale ånd og tradition
på stedet. Interessen for bofællesskabet var så stor, at alle boliger hurtigt blev lejet ud. Der
vil blive fortalt om det kun ét år gamle bofællesskab i de smukke boliger på Bernstorffsvej,
om dets tilblivelse, beboersammensætningen (med en aldersspredning fra 1 - 92 år) og om
hverdagen med dens udfordringer.
Onsdag 11. april kl. 14.00:
Sognepræst Peter Thyssen:
Hvad er det evige liv?
Både i Trosbekendelsen og i kirkens øvrige
ritualer indgår ”det evige liv” som en fast
formel. Desto større grund kan der være
til at overveje, hvor tæt vi kan komme en
forståelse af, hvad det egentlig betyder.
Såvel i de bibelske skrifter som i den kirkelige tradition er det evige liv fremstillet
som noget entydigt tiltrækkende og som
intet mindre end genstanden for menneskers ultimative håb. Spørgsmålet er så, hvad der skal til, for at ”det evige liv” kan virke lige
så tiltrækkende på os i dag.
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Onsdag 9. maj kl. 14.00:
Professor Mogens Müller:
En ny måde at læse evangelierne på?
Traditionelt har man forstået Det Nye
Testamentes fire evangelier som stort
set selvstændige vidnesbyrd om Jesus,
hans gerning og skæbne. For længe siden har man dog opgivet forestillingen
om, at evangelieforfatterne skulle have
været øjenvidner. Desuden er det blevet almindeligt accepteret, at Markus-evangeliet er det tidligste og har ligget til grund for
dem, der skrev Matthæus- og Lukas-evangeliet. Det lægger den tanke nær, at de senere
evangelier i det hele taget er ’genskrivninger’, dvs. redigerede udgaver af deres forgænger
eller forgængere. Således kan der argumenteres for, at rækkefølgen er: Markus-, Matthæus-,
Johannes- og Lukas-evangeliet, hvor det sidste tilmed også indbefatter aposteltiden med sin
fortsættelse, Apostlenes Gerninger. Det indbyder alt sammen til at læse evangelierne som
skrifter, der er skrevet af kreative teologer.

Aftenforedrag i menighedssalen Ubåden
(indgang via kirkehaven)
Tirsdag 24. april kl. 19.30:
Kirkeminister Mette Bock:
Folkekirken vil bestå – hvis medlemmerne ønsker det
Foredrag med efterfølgende debat. I pausen serveres
en forfriskning. Gratis adgang.

Babysalmesang
Find oplysningerne om de aktuelle babysalmesangshold på kirkens hjemmeside:
www.holmenskirke.dk
Møder i menighedsrådet
Ordinære menighedsrådsmøder afholdes
onsdag 21. marts kl. 16.00 i Holmens provstis mødelokale, Nyhavn 22, og onsdag 16.
maj kl. 16.00 i menighedssalen Ubåden.
Dagsordener for møderne kan læses på
kirkens hjemmeside.

Børnefamiliegudstjeneste torsdag
19. april kl. 17.00
Børnefamiliegudstjenesten er en kort gudstjeneste i børnehøjde. Sammen med kirkens organist vil vi synge salmer og høre
historier fra Bibelen og gå på opdagelse i
det spændende kirkerum, der i sig selv er
så fyldt med fortællinger! Efter gudstjenesten er der fælles spisning. Aftensmaden
er gratis og hvis man ønsker at spise med,
bedes man tilmelde sig inden mandag den
16. april på kirkekultur@holmenskirke.dk
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Koncerter
Hvor intet andet er anført, er der gratis adgang. Dørene åbnes en time før koncerterne begynder
Læs mere om koncerterne på www.holmenskirke.dk

Tre festivalkoncerter: ”To komponister fra 1893: Rued Langgaard / Lili Boulanger 125 år”
Torsdag 15. marts kl. 19.30: Pie Jesus – Værker af Lili Boulanger, Debussy og Ravel
Tirsdag 10. april kl. 19.30: Den store Mester kommer – Violinsonater af Rued Langgaard
Mandag 14. maj kl. 19.30: Bortdragende Stormskyer – Strygekvartetter af Rued Langgaard

Søndag 11. marts og tirsdag 13. marts kl. 19.30: DR Pigekorets forårskoncert. Entré
Onsdag 21. marts kl. 19.30: Støttekoncert til fordel for grønlandske børn. Entré
Lørdag 24. marts kl. 16.00:
J. S. Bach: Johannespassion. Københavns Kantatekor. Entré
Søndag 25. marts kl. 19.30:
Ein Deutsches Requiem. Mogens Dahl Kammerkor. Entré
Onsdag 28. marts kl. 18.30:
J. S. Bach: Matthæuspassion. Kammerkoret Camerata. Entré
Langfredag 30. marts kl. 15.00:
Langfredagsmusik
Holmens Barokensemble med solister.
Værker af bl.a. Johann Christian Bach,
Johann Rosenmüller og Johannes Eccard.
Dirigent: Jakob Lorentzen
Fredag 4. maj kl. 19.00: ”Så syng da, Danmark!”
Koncert i anledning af Danmarks Befrielse 1945. Det danske Pigekor, Sct. Annæ Pigekor,
Musikkonservatoriets Børnekor. Danske og udenlandske korværker samt fællessange.
Tirsdag 8. maj kl. 19.30: Korkoncert med Graabrødre Kammerkor
Værker af B. Britten, C. Debussy, J. Dunstable, V. Holmboe m.fl.
Torsdag 24. maj kl. 19.00: Koraften med temaet ”Bøn”

Holmens Kirkes Internationale Orgelfestival 2018
Hver onsdag i juli og august kl. 12.00
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Gudstjenester
MARTS
4 3. søndag i fasten
		10.30: Sven Havsteen
		 17.00: Sven Havsteen
11 Midfaste søndag
		10.30: Anna Mejlhede
		 17.00: Anna Mejlhede
18 Mariæ bebudelsesdag
		10.30: Ejgil Bank Olesen
		 17.00: Sven Havsteen

APRIL
1 Påskedag
		 10.30: Anna Mejlhede
2		 2. påskedag
		10.30: Sven Havsteen
8 1. søndag efter påske
		 10.30: A
 nna Mejlhede
Konfirmation
		 17.00: Peter Thyssen

25 Palmesøndag
		10.30: Ejgil Bank Olesen
		 17.00: Sven Havsteen

15 2. søndag efter påske
		 10.30: P
 eter Thyssen
Konfirmation
		 17.00: Anna Mejlhede

29 Skærtorsdag
		 10.30: Ejgil Bank Olesen

19		 Børnegudstjeneste
		 17.00: Anna Mejlhede

30 Langfredag
		
10.30: Anna Mejlhede
		 15.00: S ven Havsteen
Læsninger og
passionsmusik

22 3. søndag efter påske
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
		 17.00: Anna Mejlhede

Kirkefrokost Skærtorsdag
Efter højmessen Skærtorsdag 29. marts er der kirkefrokost. Tilmelding bedes
foretaget til kordegn eller
kirketjener senest mandag
den 26. marts.
Morgensang
Der er morgensang i kirken
hver onsdag kl. 10.00-10.15.
Efter morgensangen er der
en kop kaffe.

27		 Store bededag
		 10.30: P
 eter Thyssen
Konfirmation
29 4. søndag efter påske
		 10.30: Anna Mejlhede
		 17.00: Peter Thyssen

MAJ
6 5. søndag efter påske
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
		 17.00: Peter Thyssen
10 Kristi himmelfartsdag
		 10.30: Peter Thyssen
13		 6. søndag efter påske
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
		 17.00: Anna Mejlhede
20 Pinsedag
		 10.30: Peter Thyssen
21		 2. pinsedag
		 10.30: Anna Mejlhede
27		 Trinitatis søndag
		 10.30: Peter Thyssen
		 17:00: Sven Havsteen
JUNI
3 1. søndag efter trinitatis
		 10.30: A
 nna Mejlhede
Konfirmation
		 17.00: Peter Thyssen
7		 Børnegudstjeneste
		 17.00: Anna Mejlhede

10		 2. søndag efter trinitatis
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
Samvær efter gudstjenesten 		 17.00: Anna Mejlhede
Efter højmessen kl. 10.30
er der en kop kaffe og efter 17		 3. søndag efter trinitatis
gudstjenesten kl. 17.00 er 		 10.30: Peter Thyssen
der en lille forfriskning i et 		 17.00: Peter Thyssen
af kirkens lokaler.
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Adresser og træffetider
Holmens Kirke, Holmens Kanal 21,
1060 Kbh. K
Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen
Nyhavn 22, 1051 København K.
Tlf. 33 11 37 40. E-mail: ebol@km.dk
Træffes almindeligvis tirsdag-fredag 10-13.
Bopæl: Havnegade 35, 1058 København K.
Tlf. 33 15 42 45. E-mail: ebo@holmenskirke.dk
Sognepræst Peter Thyssen.
Træffes bedst mandag-torsdag på tlf. 33 36 13 73.
Bopæl: Borgergade 101, 1300 K.
E-mail: thyssen@holmenskirke.dk

Kordegn Helle Bjørn træffes på tlf. 33 13 61 78.
E-mail: hb@km.dk
Holmens Kirkes Udflytterbørnehave
Rosenlundvej, Krogenlund, 3540 Lynge.
Tlf. 48 18 75 61. Leder: Marianne Boye.
Holmens sogns menighedspleje
Henvendelse til præsterne eller kordegnen.
Giro 3 02 75 70, Holmens Kirke, 1060 K.
MobilePay 22 22 82 28

Sognepræst Anna Mejlhede.
Træffes bedst tirsdag-fredag på tlf. 33 91 99 33.
Bopæl: Gammelvagt 2, 1312 København K.
E-mail: anme@km.dk

Holmens kirkegårdskontor
Øster Farimagsgade 46, 2100 Kbh. Ø.
Tlf. 22 22 71 80. Fax 35 38 36 99.
Kirkegårdens kontor har åbent mandag-fredag
10-14.
E-mail: kirkegaarden@holmenskirke.dk
Kirkegårdsleder Ole Vestbirk træffes efter aftale.

Organist og kantor Jakob Stevns-Lorentzen.
Tlf. 21 48 87 65.
E-mail: jakoblorentzen@gmail.com
2. organist: Tlf. 22 22 82 26
E-mail: organistassistent@holmenskirke.dk
1. kirketjener Adam Vinten
2. kirketjener Marianne Linde
Træffes på tlf. 22 22 82 27 i kirkens åbningstid.
Kirke- og kulturmedarbejder Marianne Reynolds
Tlf. 22 22 82 31.
E-mail: kirkekultur@holmens kirke.dk
Menighedsrådsformand: Kaptajnløjtnant
Kasper Ladegaard. Post sendes til Kirkens kontor.
E-mail: formand@holmenskirke.dk
Kirkeværge: Advokat Axel Kierkegaard.
Tlf. 33 41 41 41.

Holmens Kirkes kordegnekontor i kirken
er åbent mandag-fredag 9-13.

Kirkegårdskapellet
Upsalagade 25, 2100 Kbh. Ø.
Holmens Kirke er åben for besøgende mandaglørdag kl. 10-16 samt søn- og helligdage 12-16 (der
tages forbehold for lukning på grund af kirkelige
handlinger).
Holmens Kirkes hjemmeside:
www.holmenskirke.dk
Ankerkæden
Udgives af kirkens præster. Giro 5 03 16 99.
Ansvarshavende redaktør: Peter Thyssen.
Tilmeld dig Holmens Kirkes Nyhedsbrev på
www.holmenskirke.dk

Rosendahls a/s

