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Den gode hyrde
I Johannes – evangeliet er der en lang række udsagn, hvor Jesus taler om sig selv og siger ”Jeg – er ”: ”Jeg er livets lys. Jeg er vintræet. Jeg er opstandelsen. Jeg er vejen”. Men i dag
siger Han: ”Jeg er den gode hyrde”. Lys, vintræ, brød, - en vej - det er jo alle upersonlige
ting. Men hyrden derimod er en person.
Jesus er hyrden og vi er fårene. Det bryder vi os nok ikke så meget om at høre. At vi skulle
være sådan nogle tåbelige flokdyr. Men Han vælger netop hyrden og fåret, fordi imellem
dem findes der det tætteste forhold man kan finde imellem et dyr og dets herre.
En hyrde kender sine får langt bedre og dybere, end vi kan forstille os. Han kender fårene
enkeltvis. Jeg læste om en hyrde, der senere var blevet præst. Han fortalte, at han engang
havde besøgt en anden hyrde. De sidder sammen i toget. Den anden hyrde har nogle uger
forinden solgt nogle lam. Og da toget, hvor de sidder, så kører fra stationen, passerer de en
flok får på en mark et stykke væk. Og hyrden siger: ”Se, der er fire af mine får”. Og den
anden, præsten, der tidligere var hyrde, reagerer ikke med vantro, for han ved, at det er
sandt. Hyrden kender sine får så godt, at han kan skelne dem i en flok på lang afstand.
Når hyrden går ud med sine får, så har han øjenkontakt med hver enkelt af dem, han
slipper dem ikke af syne. Han sørger for at stå på et højt sted, hvor han kan overskue hele
flokken og holde øje med evt. rovdyr.
Hvorfor er det så vigtigt at hyrden kender hvert enkelt får og holder øje med dem? Fordi
fåret er et af de mest hjælpeløse dyr. Hvis man slipper andre dyr fri, så bruger de ofte
friheden til at løbe bort og derfor har vi vilde hunde, vilde heste, vilde katte. Men ikke vilde
får. Fårene følger hinanden. Hvis hyrden ikke leder dem, så mister de let orienteringen, og
farer vildt. Fårene er hjælpeløse. Tænk på hver gang vi hører om, at ulven har angrebet en
fåreflok. Så er det ikke bare et får der går til, men mange. For fårene flygter ikke, de kan
ikke forsvare sig, de stivner, de lader sig bide ihjel.
Hvad er så pointen når Jesus siger, at han er hyrden og vi er fårene? At vi uden Ham er
åndeligt hjælpeløse. Vi kan slet ikke tage åndeligt vare på os selv. Uden Ham til at lede os og
passe på os, uden Hans Ord – uden Gud - farer vi vildt. Vi er lige så afhængige af Gud, som
fåret er af hyrden. Men det nægter vi at tro på. Vi lever som om, der ingen hyrde var. Og det
er en stor misforståelse, at mennesket tror, at det kan være sin egen hyrde, - sin egen herre.
Vi tror vi bliver frie, når vi selv er det højeste, og at der ikke findes noget, der står over os til
at bestemme over os. Men det er ikke frigørelse. Det er vildfarelse. Et får der ingen hyrde
har, er jo heller ikke et frigjort får, men et vildfarent, fortabt får. Et menneske uden en
Herre og Gud er heller ikke et frigjort, uafhængigt menneske, men et vildfarent menneske.

For vi har altid en herre. Og hvis det ikke er den sande herre, så er det en falsk herre. Hvis
det ikke er den sande hyrde, så er det en falsk hyrde, en lejesvend, som ikke vil fårene det
bedste.
Vi er vildfarne, når vi tror, at vi kan klare os selv, - vi overvurderer bestandigt vores egen
evne til finde vej i tilværelsen. Som får der ikke kan finde vej, løber vi vild i livet. Men at
Gud kender os, som hyrden kender fåret det betyder, at hvad end vi kommer ud for, hvad
end livet gør ved os, så kender Han os, som dem vi er.
Da Jesus kalder Nathanael, kender Jesus ham før end de overhovedet har talt sammen: ”Jeg
så dig, mens du sad under figentræet”. Og da Jesus møder den samaritanske kvinde ved
brønden siger Han: ”Jeg kender dig, - jeg ved at du har haft fem mænd, og at ham du nu har
ikke er din mand”. Dvs. Han har set vores fortid, vores gode valg, vores tåbelige valg, set,
hvor usikre vi er under alle de store armbevægelser. Det er den ene ting evangeliet til i dag
vil lære os: At Han er vores hyrde – vi er Hans får. At Han ser og kender os fuldt ud.
Men Han nøjes ikke med at kende os. Han sætter også sit liv til for os. Det burde vi egentlig
være overraskede over. Han kender os jo. Hvis andre mennesker kendte os på den måde, hvis andre mennesker virkeligt vidste, hvem vi er dybest inde, - hvilke tanker der går
gennem vort hoved, så ville de nok vende sig fra os.
Og sådan er det med os alle. Der er ting vi skammer os over, og vi ved godt, at hvis dem
omkring os kunne se helt ind vort hjerte, så ville de slå hånden af os. Men Kristus siger: Jeg
er den gode hyrde. Jeg kender mine får. Jeg kender Jer helt igennem – til bunds og jeg
sætter mit liv til for Jer.
Hvorfor gør han det? Sætter sit liv til? Fordi fåret ikke kun er den mest hjælpeløse og
håbløse skabning for hyrden, - det er også det mest værdifulde. Hvis vi bliver i hyrdens
verden, så var hele hans formue ikke banken, men i fåreflokken – alt ved fåret var af værdi:
dets uld – dets kind, fårets kød. Derfor var der altid røvere og tyve på spil. Derfor fortæller
Jesus et andet sted om, at hyrden er villig til at forlade de 99 får, for at lede efter det ene får
som er blevet væk. Fårene var hyrdens skat.
Jesus siger, at modsætningen til Ham er lejesvenden – daglejeren, som ikke kender fårene –
ikke ejer fårene, men kun passer dem for pengenes skyld. Men når lejesvenden ser ulven
komme, så flygter han og lader fårene i stikken. ”Men ikke jeg”, siger Jesus. Og her går Jesus
længere end hyrdebilledet egentlig rækker. For der er grænser for, hvor langt vi mennesker
vil gå for at redde et dyr. Og der er også grænser for, hvor langt en hyrde vil gå for sine får.
Men siger Han: Jeg elsker mine får så højt, at når ulven kommer, så bliver jeg selv til et lam,
for at redde dem. Så sætter jeg mit liv til for fårene.
I profeten Esajas bog i Det gamle Testamente, hører vi, hvad Jesus som den gode hyrde
gennemgik, da Han gik sin vej til korset: ”Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede
ikke sin mund, som et lam der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes
åbnede han ikke sin mund”.
Og da Han hang på korset fremsagde Jesus de kendte ord fra Salme 22 i Salmernes bog:
”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig”, og senere i den salme lyde det: ”rovgriske
og brølende løver spærrer gabet op mod mig... hunde omgiver mig, de har gennemboret
mine hænder og fødder.” På korset var det ulvene som kom efter Ham.

Jeg sætter mit liv til – Jeg dør for mine lam. Der har aldrig været end stærkere
understregning af det enkeltes menneskes værdighed, - af enhver persons umistelige
værdi, end dette: At Gud selv, - at Han som har skabt os, at Han ser ind i vort hjerte, ser
hvad vi rummer, ser hele vejen igennem os, - Han ser, at vi er som vildfarne får og alligevel
siger Han: jeg ser noget så kostbart, at jeg vil dø for Jer.
De to ting til sammen er evangeliet. Det ene kan ikke være der uden det andet. Det vi
rummer, når alt pilles af os. Den sandhed vi ikke bryder os om, om os selv. Og så Hyrdens
død for os. Hvis ikke vil indse vores begrænsning, at vi er som vildfarne får, så kan vi heller
ikke se, hvor umistelige og værdifulde vi er for hyrden.
AMEN
Prædiken 2.søn e. påske 2019 (Joh.10, 11-16)

Gudstjenester på Center Vest
Torsdag d.11.juli kl.14.30
Torsdag d.15. august. kl. 14.30
Torsdag d.12. september kl.14.30
Tirsdag d.10. oktober. kl.14.30
Alle er velkomne

Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 20. august – onsdag den 9. oktober – torsdag den 21. november
Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde menighedsråd og
afholdes i præsteboligen kl. 19. Møderne er offentlige

Kom og hør - en historie
Kom og hør en historie, en novelle, - en fortælling læst op. Vi samles i
konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget
valg. Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte
den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage
Tirsdag d 17. september kl.19.30. – Tirsdag d. 1oktober kl. 19.30
– ALLE er velkomne.

Døbte - Sdr. Nissum kirke: Lilje Schmidt Buhl, Sønder Nissum
Sommermøde Lørdag d.31.august kl.14.00 - Biskop Elof Westergaard taler.
Mødet er åbent for alle. Man medbringer selv kaffe.

GUDSTJENESTER

30.06
07.07
14.07
21.07
28.07
04.08
11.08
18.08
25.08
01.09
08.09
15.09
22.09
29.09
06.10
13.10
20.10
27.10
03.11
10.11

2. søn. e. trin.
3. søn. e. trin.
4. søn. e. trin.
5. søn. e. trin.
6. søn. e. trin.
7. søn. e. trin.
8. søn. e. trin.
9. søn. e. trin.
10. søn. e. trin.
11. søn. e. trin.
12. søn. e. trin.
13. søn. e. trin.
14. søn. e. trin.
15. søn. e. trin.
16. søn. e. trin.
17. søn. e. trin.
18. søn. e. trin.
19. søn. e. trin.
Alle helgens dag
21. søn. e. trin.

Husby

Sdr. Nissum

Thorsminde

09.00
--10.30
--19.30 Gitte Hansen
----09.00
10.30
--09.00
10.30 Høstgt.
--09.00 JWA
--09.00
--10.30
09.00
---

--10.30 Bjarne Sandal
--10.30 Pia Lützen
----09.00 JWA
10.30
--09.00
10.30
--09.00
--10.30 Høstgt
--09.00 JWA
--10.30
09.00 JWA

10.30
--16.00
----09.00 JWA
----16.00
10.30
--09.00
10.30
--09.00
10.30 Høstgt
--09.00
16.00
---

D.1-7. juli er jeg udsendt med Forsvaret. Der henvises til Jesper Wiborg Andersen. Staby,
tlf. 9749 1081.
D. 19. juli – 28.juli, henvises der til Gitte Hansen, Ulfborg, tlf. 9749 1324.
D. 29.juli. – 11. august, d. 23.-29. september samt d. 19. – 20. oktober henvises der til
sognepræst Jesper Wiborg Andersen, Staby, tlf. 9749 1081.

Kirkebetjeningen
Husby: Graver/kirketjener Niels Jørn Sandholm. Tlf. 97495633 - 40177997
Kirkeværge: Henning Frederiksen Tlf: 97495451. Formand Tage Andersen Tlf. 20330629
Sdr. Nissum: Graver/kirketjener Tove Nøddebo Mortensgaard Tlf. 26651137
Kirkeværge Benny Petersen Tlf. 2114 5626. Formand Anette Lillevang Tlf. 29285383
Thorsminde: Graver/kirketjener Janne Kristensen Tlf. 21429110
Kirkeværge: Stinne Sørensen. Tlf. 30134782 Formand Anette Lillevang Tlf. 29285383
Kirkesanger: Anette Yde. Tlf. 97141319 – 23632364
Organist: Hanne Ørnbjerg. Tlf. 97492141 og Ole Toft 40454003
Sognepræst: Jakob Sandal tlf. 97495108

Udflugt til Jelling
Tirsdag den 6. august inviterer Husby-Sdr. Nissum-Thorsminde
Menighedsråd på udflugt
Turen går til Jelling, hvor vi vil få fortælling og historien bag Jelling.
Mulighed for selv at gå rundt og se kirken m.m.
Formiddagskaffen får vi på Aulum Fritidscenter, middagsmaden på
Hopballe Møllekro og eftermiddagskaffen i Stauning.
Afgang: Thorsminde kl. 8.00 – Sdr. Nissum kl. 8.10 – Husby kl. 8.15.
Hjemkomst ca. kl 18.00. Pris pr. person 150 kr.
Tilmelding senest den 22. juli til Kirsten Bendtsen tlf. 22734114

Efterårsmøde
Tirsdag d.12.november kl.19.30 i præsteboligens konfirmandstue.
Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark
v. museumsinspektør Lis Helles Olesen, Holstebro Museum
Når man flyver lavt hen over landskabet, kan man se en masse spor af vore
forfædres virke i de gule kornmarker – bebyggelser, grave, marksystemer,
forsvarsanlæg og meget mere. Kom og hør Lis Helles Olesen fortælle om,
hvordan det kan lade sig gøre. Et forskningsprojekt på Holstebro Museum
afdækker mulighederne i luftfotoarkæologien i Danmark. Der fremlægges
resultater fra flyvninger med vægt på området omkring Nissum Fjord, brug
af droner, laserscanninger m.m. Foredraget ledsages af luftfotos fra
flyvninger med masser af spor af menneskers aktiviteter fra stenalder til
nutid.

Alle er velkomne.

