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Opstandelsen – døden begrænset
af kærligheden
Med døden er livet forbi. Det er den ubønhørlige kendsgerning, der melder sig hver
gang, et menneskeliv afsluttes. Triviel bliver
denne kendsgerning aldrig – fordi den rammer lige hårdt hver gang. Men det er også
den kendsgerning, der er baggrunden for
Påskens budskab om Jesu opstandelse fra de
døde.
Nu er beretningen om Jesu opstandelse
imidlertid langt fra selvindlysende. Ja, beretningen er i sig selv så utrolig, at mange mennesker da også vælger den simpleste løsning:
nemlig den pure afvisning af, at noget sådant
overhovedet har fundet sted. Det er en
løsning, der er simpel og enkel fordi, argumenterne er simple og enkle. At en død
skulle kunne blive vakt til live igen, er noget,
der strider mod al sund fornuft og mod alt,
hvad vi har af videnskabelig indsigt og erkendelse.
Folk, der afviser de dødes opstandelse under henvisning til, hvad videnskaben kan
sige om den sag – de er da også i deres gode
ret til at gøre det ud fra de præmisser og den
logik, som videnskaben opstiller. Og deraf
kan man lære, at hvis man alligevel vil tale
om opstandelsen fra de døde, så må man
gøre det uden om videnskaben – så må argumenterne og bevisgrundene hentes et andet
sted fra.
En anden måde at tale om opstandelsen
på kunne findes i den moderne forestilling
om, at de døde genopstår på den måde, at de
lever videre i et helt andet væsen. Der findes
som bekendt mennesker, der mener at
kunne huske, at de har haft, ikke bare ét,
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men indtil flere tidligere liv. Ligesom der er
mennesker, der stædigt holder fast i troen på
reinkarnation fordi, det giver dem håbet om,
at de engang i et kommende liv kan opnå alt
det, som ikke lykkedes for dem i dette liv.
Hvordan man stiller sig til denne forestilling om at leve videre ved blive genfødt i et
andet væsen, må enhver afgøre med sig selv.
Det skal blot siges, at det alt sammen intet
har med de dødes opstandelse at gøre. For døden har nemlig sin egen særlige logik, som
man ikke kommer uden om, hvor gerne man
end vil det.
Det drejer sig ikke blot om, hvad der er
synligt for enhver, når man står ved et dødt
menneske: nemlig at med døden er livet
forbi. Med døden handler det også om noget
andet. For døden er selve forudsætningen
for, at et menneske kan have en livshistorie.
Ligesom enhver anden historie har en begyndelse og en afslutning, sådan har hvert
enkelt menneskes livshistorie også et punkt,
hvor det begynder, og et punkt, hvor det
slutter.
At have en sådan historie – at have en livshistorie – det er også forudsætningen for at
have et menneskeligt liv. I modsætning til
f.eks. spøgelser, der uden ophør flakker
rundt fra det ene sted til det andet, uden nogensinde at finde ro eller hvile.
Hvad der adskiller mennesker fra spøgelser er da, at menneskene har en livshistorie,
der er tidsbegrænset, og som på et tidspunkt
bliver afsluttet. Derfor hører det uomgængeligt med til dét at være menneske, at man engang skal dø.
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Det er præcis den realitet, som Bibelen
tænker ud fra, når den taler om døden og de
døde. Og det er også den realitet, der gennemsyrer Bibelens fortælling om Jesu død og
opstandelse. Opstandelsen fra de døde begynder med anerkendelsen af døden som livets
begrænsning.
Anderledes var det heller ikke for de kvinder, der ifølge evangelierne gik ud til Jesu
grav den første påskemorgen. De kom ikke
for at finde en genopstanden, men for at
salve den døde med vellugtende salver. Og
da de ser, at stenen er væltet fra og graven er
tom, tror de naturligt nok, at graven er blevet plyndret og røvet. Kvinderne ved Jesu
grav gjorde sig ingen illusioner. For dem var
det hele slut og forbi, da Jesus døde på korset.
Men kvinderne får da at vide, at den
tomme grav betyder noget andet, end hvad
naturlig fornuft og almindelig menneskelig
erfaring vil konkludere. De får at vide, at den
døde er opstanden. Hvordan det kunne gå
til, forklarer Paulus på den måde, at Jesus
blev gjort levende ved ”Guds magt” og
”Guds kraft”. Og Guds magt er netop den
kraft, der formår at skabe væren ud af intet –
og at skabe liv af det døde.
Denne magt er tillige kærlighedens magt.
For når alle muligheder er opbrugte og når
selve livet synes at være gjort til skamme
fordi døden ender med at få det sidste ord
over det, så er det kun kærligheden, der kan
skabe nyt igen.
Sådan som det også kendes, når mennesker i en håbløs situation oplever, at de får livet igen ved at blive mødt med kærlighed – i
hvad skikkelse det end måtte være. Anderledes er det heller ikke med Jesu opstandelse
fra de døde.

Gud kan, med andre ord, ”elske livet tilbage i et menneske” – et udtryk, der kunne
virke komisk eller grotesk, hvis ikke det
netop var fordi, at vi også fra vores menneskelige verden kender den erfaring, at kærligheden kan bringe livet tilbage til et menneske. Uforklarligt, men dog selvindlysende,
når det sker.
Jesu opstandelse fra de døde betyder
derfor, at Gud med sin kærlighed har sørget
for, at livet kan begynde på ny. Ikke forfra –
som i en evig sjælevandring – men derimod
som det liv, hvor det ikke længere er døden,
men kærligheden, der er livets ultimative begrænsning.
Gælder det stadigvæk, at døden sætter
grænsen for et menneskes livshistorie, da betyder Jesu opstandelse fra de døde, at kærligheden har begrænset døden – således at døden nu ikke længere har det sidste ord at
skulle have sagt over et menneskes liv. Og
deri består kærlighedens sejr over døden.
Hvor døden end kommer hen, dér følger
Guds kærlighed med – den kærlighed, der er
stærk nok til at skabe liv selv dér, hvor døden
har lagt alting øde.
Er det ikke længere er døden, men kærligheden, der er livets grænse, så er livets afslutning ikke blot et definitivt slutpunkt, men
tillige en ny begyndelse – en begyndelse på
livet i kærlighedens fuldkomne rige, som
er fællesskabet mellem Gud og mennesker
og fællesskabet mennesker imellem.
Denne begyndelse kaster også sit forklarende lys over det liv, som vi fortsat har at
leve – og giver os fornyet blik for, hvordan vi
selv kan begrænse dødens virkninger ved at
bruge løs af den kærlighed, der omgiver os.
Glædelig Påske!
Peter Thyssen
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GUDSTJENESTER
MARTS
2: MIDFASTE SØNDAG
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Skov-Jakobsen
Ny liturgi
DR Pigekoret medvirker
9:

MARIA BEBUDELSESDAG
10: Peter Thyssen
17: Ejgil Bank Olesen

16: PALMESØNDAG
10: Peter Thyssen
17: Peter Skov-Jakobsen
Cand. theol. Finn Rønnow
20: SKÆRTORSDAG
18: Peter Thyssen
Efterfølgende spisning

18: STORE BEDEDAG
10: Ejgil Bank Olesen (kirkekaffe)
20: 4. SØNDAG EFTER PÅSKE
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Peter Thyssen
27: 5. SØNDAG EFTER PÅSKE
10: Peter Thyssen
14: Peter Skov-Jakobsen
Børnefamiliegudstjeneste
DR Radiospirekoret medvirker
MAJ
1: KRISTI HIMMELFARTSDAG
10: Peter Skov-Jakobsen
4:

6. SØNDAG EFTER PÅSKE
10: Ejgil Bank Olesen
19.30: ”Så syng da, Danmark”
Ejgil Bank Olesen

21: LANGFREDAG
10: Ejgil Bank Olesen
16: Peter Thyssen
Musikandagt. Radiotransmission

11: PINSEDAG
10: Peter Thyssen

23: PÅSKEDAG
10:Ejgil Bank Olesen

12: 2. PINSEDAG
10: Peter Skov-Jakobsen

24: 2. PÅSKEDAG
10: Peter Skov-Jakobsen
30: 1. SØNDAG EFTER PÅSKE
10: Ejgil Bank Olesen og Peter Thyssen
Konfirmation
17: Peter Skov-Jakobsen

18: TRINITATIS SØNDAG
10: Peter Thyssen
17: Peter Skov-Jakobsen
25: 1. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen (kirkekaffe)

APRIL
6: 2. SØNDAG EFTER PÅSKE
10: Peter Skov-Jakobsen (kirkekaffe)
17: Peter Thyssen

JUNI
1: 2. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Holger Jepsen

13: 3. SØNDAG EFTER PÅSKE
10: Peter Thyssen
17. Ejgil Bank Olesen

8:
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3. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
17: Peter Skov-Jakobsen
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KO N C E RT E R
Hvor intet andet er anført, er der gratis adgang. Dørene åbnes en time før koncerternes begyndelse.
Lørdag 8. marts kl. 15.00:
Maria-koncert med Lunds Vokalensemble
Værker af J. S. Bach, Arvo Pärt, G. Raphael,
G. de Frumerie, Langlais m.fl.
Koncerten optages af DR P2-musik
Fredag 14. marts kl. 18.30:
Støttekoncert til fordel for
Børnecancerfonden
Medvirkende: Tove Hyldgaard, Tonny Landy,
Hanne B. Nørtoft, Niels Jørgen Landberg.
Entré: 250 kr. Begrænsede pladser
Søndag 16. marts kl. 14.00:
J. S. Bach: Johannes-Passion
Den tidlige 1724-version fremføres af
Graabrødre Kammerkor og Holmens Barokensemble (originale instrumenter).
Dirigent: Jakob Lorentzen.
Entré: 125 kr. Forsalg: BilletNet 7015 6565

Torsdag 20. marts kl. 14.00:
Skærtorsdagskoncert: Påskens barokperler
Værker af Corelli, Pergolesi og Händel
Crescendi Baroque Orchestra
Dirigent: Morten Rylund
Entré: 150 kr. Forsalg: BilletNet 7015 6565
Fredag 21. marts kl. 16.00:
Langfredagsandagt
Jan Zelenka: ”Jeremias´ Klagesange” (1722)
Holmens Barokensemble. Solister:
Daniel Carlsson, Adam Riis, Jakob Bloch
Dirigent: Jakob Lorentzen.
Direkte radiotransmission (P1)
Fredag 21. marts kl. 19.30:
J. S. Bach: Matthæus-Passion
Camerata-koret, medlemmer af Radiosymfoniorkestret. Dir.: Martin Nagashima Toft.
Entré: 180 kr. Forsalg: BilletNet 7015 6565

Søndag 6. april kl. 20.00:
J. S. Bach: Messe i h-mol
Rudersdal Koret og Copenhagen Oratorio Strings. Dirigent: Torsten Mariegaard.
Entré: 140 kr. Forsalg: BilletNet 7015 6565
Søndag 4. maj kl. 19.30:
”Så syng da, Danmark!”
Korkoncert i anledning af Danmarks Befrielse.
Sankt Annæ Pigekor, DR Radiojuniorkoret, DKDM Børnekor, Midt Vest Pigekor.
Søndag 18. maj kl. 14.30:
Ungdomskortræf
DR Radiojuniorkoret og Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor under ledelse af
Susanne Wendt og Helle Høyer Mogensen.
Søndag 18. maj kl. 20.00:
W. A. Mozart: Messe i c-mol
Koncertforeningens Kor og Kammerorkester. Dirigent: Steen Lindholm.
Entré: 140 kr.
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ARRANGEMENTER
Onsdagsmøder
Onsdag 12. marts:
Pastor emer. Inge Lorentzen:
Om at være gammel og glad
Onsdag 9. april:
Pastor emer., lic. theol. Lisbet Foss:
Så er jeg det mystiske barn
Onsdag 14. maj
Foredragsholder bekendtgøres senere

Rundvisninger i Holmens Kirke
Onsdag 7. maj kl. 19.30
ved sognepræst Peter Skov-Jakobsen
Torsdag 29. maj kl. 19.30
ved sognepræst Peter Thyssen
Der vil blive fortalt om kirkens historie, indretning og inventar. Rundvisningerne henvender
sig til alle interesserede, herunder kommende
brudepar og dåbsforældre.
Efter rundvisningerne, der varer ca. 1 time,
serverer vi et glas vin.

Onsdag 11. juni:
Sommerudflugt
Møderne holdes i Store Skriftestol kl. 14.
Der serveres eftermiddagskaffe

Filmklubben
Morsomt skal det også være til tider. At en film
gerne må være underholdene er indlysende.
Hvis den ligefrem får én til at le, så er tiden ikke
spildt. Det hænder også at tanken fremmes af
det gode grin. Når vi er færdige med den gode
historie, ser vi på det gode grin! Filmene Spanglish og Jumpin’ Jack Flash er morskab og alvor
og til tider aldeles crazy; men sådan er livet også.
Onsdag 26. marts: Chocholat (fransk)
Onsdag 30. april: Spanglish (USA)

Forårsaften-slentretur på Kirkegården
Der indbydes til forårs-aften-slentretur på Holmens Kirkegård i den tid, hvor kirkegården tager
sig allersmukkest ud med sine plæner, blomster,
buske og træer.
Vi mødes i kirkegårdens kapel torsdag den 22.
maj kl. 18.30. Her gives en kort orientering om
kirkegården og den rute, vi vil følge. Herefter vil
kirkegårdsleder Birgitte Foghmoes tage os med
på en rundtur på kirkegården og fortælle og vise
os eksempler på smukke og interessante gravminder.
Vi slutter med en kop kaffe i mandskabsbygningen og forlader kirkegården senest kl. 21.30.
Tilmelding sker til kirkegårdskontoret på tlf.
22227180. Når deltagerantallet er nået 30 personer, slutter indtegningen.
Per Mikkelsen, fmd. for menighedsrådets
kirkegårdsudvalg

Onsdag 4. juni: Jumpin’ Jack Flash (USA)
Vi mødes på de nævnte aftner kl. 19.30 i
Gammelvagt 2. Der er tilmelding til hver aften
på 33919933 eller pesj@km.dk (Peter SkovJakobsen).
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Skærtorsdag aften
Der indbydes til fællesspisning i Store Skriftestol
efter gudstjenesten kl. 18. Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 18. marts.
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Ny Skriftestol (2)
Ankerkæden nr. 3/2007 bragte en orientering
om de aktuelle planer om opførelse af en bygning i kirkehaven. Som oplyst var planerne
baseret på myndighedskrav om arbejdsforholdene for kirkens personale og vore behov for
forbedrede faciliteter for menighed og øvrige
besøgende. Projektet blev kendt under navnet
”Ny Skriftestol”.
Den nævnte orientering beskrev tillige, at
byggeplanerne havde været forelagt vedkommende myndigheder til godkendelse efter gældende regler. Denne myndighedsbehandling
omfattede også hensyntagen til stedets antikvariske, historiske, kulturelle, arkitektoniske
og æstetiske forhold.
Efter at byggetilladelse fra Københavns
Kommune var givet, udførte Nationalmuseet
de varslede arkæologiske undersøgelser. Disse
er tilendebragt, uden at der blev gjort uventede
eller opsigtsvækkende fund.
For at imødekomme tiltagende interesse fra
offentligheden blev i årets sidste måneder
fremstillet en lille folder indeholdende ori-

entering om projektet. Denne folder blev
tillige gjort tilgængelig på kirkens hjemmeside.
Som sikkert noteret udspandt sig efterfølgende en intens debat i medierne. På baggrund
af de synspunkter, der er blevet fremført i debatten, bestemte Menighedsrådet i slutningen
af januar at udskyde igangsættelse af byggeriet
for at søge afklaret, om der vurderes at foreligge anden tilfredsstillende løsning til imødekommelse af de eksisterende krav og behov.
Med dette arbejde er Rådet i gang.
Dertil kommer, at Kulturarvsstyrelsen medio februar har oplyst at ville søge gennemført
fredning af kirkens kapel og kirkehaven m.v.
Forslag om denne fredning sendes nu til offentlig høring i tre måneder, hvorefter Styrelsen træffer beslutning.
Samtidigt har Kulturarvsstyrelsen tilbudt
Menighedsrådet at samarbejde om og medvirke til at søge identificeret andre tilfredsstillende løsninger. Dette tilbud har vi med glæde
taget imod.
K. Borck, formand for Menighedsrådet

Møder i Menighedsrådet
Ordinære møder i Menighedsrådet påregnes afholdt i Store Skriftestol tirsdag den 25. marts og tirsdag
den 20. maj, begge dage kl. 1330.

Børnefamiliegudstjeneste
Søndag den 27. april kl. 14.00 holdes der børnefamiliegudstjeneste i Holmens Kirke, hvor DR
Radiopigekoret medvirker. Efter gudstjenesten er der godter til store og små.

Hjælp til børnefamiliegudstjenester
Fire gange om året har vi børnegudstjeneste. I den forbindelse har vi besluttet at børnene og deres
forældre skal have et rart traktement. Vi har brug for at nogle har lyst til at hjælpe med at bage til disse
gudstjenester, så børnene kan få godt hjemmebag. Hvis du har lyst til at være behjælpelig med at hygge
om børnene og deres forældre, så meld dig til en bagegruppe og kontakt enten kirketjenerne eller
Peter Skov-Jakobsen.
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ADRESSER OG TRÆFFETIDER
Holmens Kirke, Holmens Kanal, 1060 Kbh K
Holmens provst Ejgil Bank Olesen.
(kirkebogsfører, begravelsesmyndighed).
Træffes oftest i kirken tirsdag-fredag formiddag på
tlf. 33 11 37 40 samt efter aftale på tlf. 33 15 42 45.
Bopæl: Havnegade 35, 1058 København K.
Tlf. 33 15 42 45. E-mail: ebo@holmenskirke.dk

Holmens Kirkes kordegnekontor i kirken
er åbent mandag-fredag 9.30-13.30 samt torsdag
også 16-18 telefonisk, og lørdag efter aftale.

Provstisekretær: Johanne Kanstrup.
Tlf. 33 11 37 40. Fax 33 14 80 07.

Holmens Kirkes Udflytterbørnehave
Rosenlundvej, Krogenlund, 3540 Lynge.
Tlf. 48 18 75 61. Leder: Britta Ulnits.

Sognepræst Peter Skov-Jakobsen.
Træffes i kirken mandag 14-15, tirsdag 9-10, fredag
11-12. Tlf. 33 11 37 40. Træffes telefonisk lørdag
9-10 på tlf. 33 91 99 33.
Bopæl: Gammelvagt 2, 1312 K. Tlf. 33 91 99 33.
E-mail: pesj@km.dk
Sognepræst Peter Thyssen.
Træffes bedst mandag-torsdag 13-14 på tlf. 33 36 13
73 eller i kirken på tlf. 33 11 37 40.
Bopæl: Borgergade 101, 1300 K. Tlf. 33 36 13 73.
E-mail: thyssen@holmenskirke.dk
Organist og kantor Jakob Lorentzen.
Tlf. i kirken: 22 22 82 32. Fax 33 14 80 07.
E-mail: organisten@holmenskirke.dk
Organistassistent Lars Nielsen Sardemann.
Tlf. i kirken: 22 22 82 31
E-mail: organistassistent@holmenskirke.dk
1. kirketjener Tonny Hornstrup.
Tlf. 22 22 82 27 (i kirkens åbningstid).

Kordegn Anne Løgstrup træffes de nævnte tider. Tlf.
33 13 61 78. Fax 33 14 80 07.
E-mail: ankl@km.dk

Holmens sogns menighedspleje
Henvendelse til præsterne eller kordegnen.
Giro 3 02 75 70, Holmens Kirke, 1060 K.
Holmens kirkegårdskontor
Østre 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
Kirkegårdsinspektør Birgitte Foghmoes træffes efter
aftale.
Kirkegårdskapellet
Upsalagade 25, 2100 Kbh. Ø.
Holmens Kirke er åben for besøgende mandagfredag 9-14, lørdag 9-12 undtagen når der er kirkelige handlinger i de nævnte tidsrum.
Holmens Kirkes hjemmeside:
www.holmenskirke.dk
Ankerkæden
Udgives af kirkens præster. Giro 5 03 16 99.
Ansvarshavende redaktør: Peter Thyssen.

2. kirketjener Marianne Linde.
Tlf. 22 22 82 26 (i kirkens åbningstid).
E-mail: mlj@km.dk
Menighedsrådsformand: Viceadmiral Knud E. Borck.
Post sendes til Kirkens kontor.
E-mail: formand@holmenskirke.dk
Kirkeværge: advokat Axel Kierkegaard.
Tlf. 33 41 41 41.

Fihl Jensen Grafisk Produktion A/S

