Jeg står her i en tom kirke, der er ked af det i dag, for den savner i
den grad sin menighed. Men så er det godt at huske på, at en kirke
ikke blot er en bygning, men jo netop er en menighed, mennesker.
Og de er jo stadig i sognet. Rundt om i deres hjem. Og der hvor de
mennesker er, der findes kirken også. Er der kun en eller to
forsamlet, så har han sagt, at han vil være midt iblandt os med al
sin kærligheds rigdom.
Og så vil Han da også på denne søndag være hos jer i jeres hjem
og hvor I er. Være hos jer med det ord, der midt i utrygge og
stormfulde tider, kan skabe fred. Fred i sindet og hvile i troen. Det
står så smukt i en gammel salme
”Befal du dine veje
og al din hjertesorg
til hans trofaste pleje,
som bor i Himlens borg!
Han, som kan stormen binde,
hvem bølgen lyde må,
han kan og vejen finde,
hvorpå din fod kan gå.”
Så er der også vej for dig og mig. Der er en vej for vort lille land,
og for hele verden. Og denne søndag vil vi holde hinanden fast i
det – i tro og bekendelse: At vi tror på en treenig Gud, der lader
alting ende godt. Også for os og vore kære.
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Lad os bede:
Vær med os alle, Gud, i denne tid, hvor frygt og bekymring falder
over os.
Lad din Hellige Ånd komme til os, med ro og trøst.
Hjælp os alle til at bevare tro og tillid, også til hinanden og dem,
der er sat til at styre og lede vort land.
Vi beder dig, at der vil være omsorg og omtanke iblandt os, og at
kærligheden mellem os aldrig bliver brugt op.
Hjælp os hver især til at gøre det rigtige for hinanden, også selv om
vi ikke kan være sammen.
Bevar os i livsmod, håb og glæde også i alt det uvante.
Vi beder dig: Helbred de syge. Trøst de bange.
Vi beder dig for dem der arbejder for vores helbred og sundhed.
Alt vort sundhedspersonale og alle dem der passer vore ældre.
Vi beder dig: Helbred og styrk os, så vi om ikke for lang tid, raske
og ved godt mod, kan fejre foråret og glæden i din kirke.
Amen.
Herren velsigne dig og bevare dig
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
Herren løfte sit åsyn på dig, og give dig fred

<2>

