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Disciplen Peter og påsken
Da Påsken nærmede sig, begav Peter sig
sammen med de øvrige disciple til Jerusalem. Det at de begav sig til Jerusalem
viser, at Jesus ikke forsøgte at undgå sin
død, for han vidste, han skulle dø i Jerusalem under Påskefesten.
Den dag, hvor jøderne spiste deres
påskemåltid, satte Jesus disciplene
Peter og Johannes til at forberede det
påskemåltid, han og disciplene skulle
have sammen. Jesus havde udset sig et
bestemt hus, i hvis øverste etage han
og disciplene skulle indtage påskemåltidet.Ved det måltid fortalte Jesus disciplene om betydningen af sin forestående
død igennem det brød, de spiste og den
vin, de drak.
Da deres påskemåltid var færdigt og
de havde sunget den salme, som afslutter ethvert jødisk påskemåltid, tog
Jesus disciplene med op på Oliebjerget,
hvor der udspiller sig en scene imellem
Jesus og Peter. Da de står deroppe,
siger Jesus til discipelflokken: "I vil alle
svigte mig". På de ord svarer Peter ikke
som talsmand for discipelflokken, men
på egne vegne: "Om så alle svigter, gør jeg
det ikke". Hér distancerer Peter sig fra
de andre disciple, idet han fremhæver,
at han under alle omstændigheder vil
fastholde fællesskabet med Jesus - også
selvom de andre skulle svigte. Som
disciplenes førstemand ville han ikke
svigte. Jesus kendte Peter bedre, end
Peter kendte sig selv og besvarer
Peters forsikring med en forudsigelse
af, at Peter ikke blot vil opgive fællesskabet med Jesus, men direkte vil fornægte ham. At det vil ske inden for det
samme døgn, er med til at understrege
forudsigelsens skarphed: "Allerede i nat
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før hanen har galer to gange, vil du fornægte mig tre gange". Det skulle vise sig,
at Jesus fik ret i, at Peters enthusiasme
ikke holdt, da det kom til handling.
Efter at Jesus havde talt om hanegal,
gik Jesus og disciplene ned fra Oliebjerget og kom til Getsemane Have, som

Disciplen Peter
Statue udenfor Domkirken i Madrid

ligger lige neden for Oliebjerget. Jesus
var dybt bedrøvet indtil døden. Han havde brug for at henvende sig til Gud i
bøn. Han havde brug for at være alene.
Jesus befaler Peter og Jakob og Johannes at våge og holde øje med ham,
medens han går et stykke væk og
beder. Men da han kom tilbage igen til
de to disciple, fandt han dem sovende.
De havde ikke våget, men sovet. Peter,
der lige havde forsikret, at han ville fastholde fælleskabet med Jesus så meget,
at han var parat til at dø sammen med
ham, havde nu vist, at han end ikke var
i stand til at holde sig vågen.
Umiddelbart herefter sørgede
ypperstepræsterne og de skriftkloge
for at få Jesus fanget og bragt til ypperstepræstens hus, hvor det Jødiske Råd
skulle forhøre ham. Det skete, som
Jesus havde forudsagt: Peter og de
andre disciple flygtede, da Jesus blev
fanget og bragt i forhør. Det var under
det forhør, det blev vedtaget, at Jesus
skulle dømmes til døden. Efter tilfangetagelsen var diciplene flygtet. Der var
dog én, der ikke helt var flygtet. Det var
Peter. Under forhøret fulgte han med
på afstand. Disciplenes førstemand
kunne ikke helt slippe Jesus. Peter fulgte ikke med helt ind i ypperstepræstens
hus, hvor forhøret fandt sted. Han sad
ude i ypperstepræstens gård og varmede sig ved ilden sammen med vagtfolkene. Medens Peter sad dér, kom én af
ypperstepræstens tjenestepiger forbi.
Da hun så Peter standsede hun op og
sagde til ham: "Du var også sammen med
ham nazaræeren Jesus". Peter svarede:
"Jeg hverken ved eller forstår hvad du
mener". Da Peter havde sagt det, var
der en hane, der galede.
Efter pigen havde henvendt sig til

Peter, henvendte hun sig til dem, der
stod omkring hende. Hun gjorde dem
opmærksomme på, at Peter måtte
være en af Jesu disciple. Hans udseende
afslørede, at han tilhørte den kreds af
galilæiske fiskere, der havde fulgt Jesus.
Da Peter hørte, hvad tjenestepigen
havde sagt til de omkringstående, nægtede han igen anden gang, at han var
Jesu discipel. Da tjenestepigen havde
gjort opmærksom på, at Peter måtte
være én af Jesu disciple, kunne de
omkringstående genkende ham som en
af Jesu discipel. De sagde til Peter: "Jo
sandelig, du er én af dem". Denne tredje
gang benægtede Peter skarpere end de
to første gange sit kendskab til Jesus.
Han både bandede og svovlede og sagde: "Jeg kender ikke det menneske, I taler
om". Da galede hanen anden gang og
Peter huskede, hvad Jesus havde sagt til
ham blot få timer forinden: "Inden
hanen galer to gane, har du fornægtet mig
tre gange". Peter brast i gråd, som der
står og benægtede ikke mere, at han
var Jesu discipel. Peters gråd er udtryk
for sorg og anger. Peter forlader ypperstepræstens gård. Han såvel som de
andre disciple er fraværende i resten af
lidelses- og opstandelsesfortællingen –
dog ikke i Johannesevevangeliet.
Her fortælles det, at det første
Maria Magdalene foretog sig påskemorgen, da hun havde set, at Jesus ikke var
i sin grav, var at finde Peter og en anden
discipel for at fortælle dem, at Jesus
ikke var i sin grav. Peter og den anden
discipel var hurtige til at komme ud til
graven. De løb om kap de to disciple.
De ville begge derud så hurtigt som
muligt. For Peter, som kort forinden
havde benægtet sit kendskab til Jesus
og derved svigtet, var det meget om at
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gøre at komme ud til graven. Den iver
Forfatteren til Johannesevangeliet
og interesse, Peter havde i at komme
skriver, at da Peter og den anden disciud og se den tomme grav, viser, at Jesus
pel stod inde i den tomme grav, da troikke havde været ude af hans tanker i
ede de, at Jesus var opstået. Indtil da
de tre dage, der var gået, siden han havhavde de ikke kunnet forstå Skriften
de svigtet ham. Den iver, Peter demonord om, at Jesus skulle opstå fra de
strerer efter at komme ud til graven,
døde.
viser tværtimod, at alt det, der var sket
Signe Paludan
med Jesus, havde
fyldt hans tanker
lige siden.
Det var ikke
Peter, der kom
først ud til graven. Det gjorde
den anden discipel, som altså
kunne løbe hurtigere end Peter.
Den
anden
discipel gik ikke
ind i graven, da
han kom. Grave i
Israel på Jesu tid
var hugget ind i
klippen. Derfor
kunne man gå
ind i dem. Da
Peter
nåede
frem, gik han
derimod ind i
graven. Så fulgte
den anden discipel også med.
Peter og den
anden discipel så
linned-klæderne, som Jesus
var blevet klædt
i inden begravelKarel van Mander III (hollandsk, 1609-1670):
sen. De lå i graDen angrende Peter, 1624-1670 (datering efter kunstnerens
ven, men Jesus
anslåede virkeår), olie på lærred, 169,5 x 126,5 cm
Tilhører Statens Museum for Kunst. ©SMK Foto
var der ikke.
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Gudstjenester i johanneskirken
April
1. april
5. april
6. april
8. april
9. april
15. april
22. april
29. april

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1.s.e.påske
2.s.e.påske
3.s.e.påske

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Maj
6. maj
13. maj
17. maj
20. maj
27. maj
28. maj

4.s.e.påske
5.s.e.påske
Kristi Himmelfartsdag
6.s.e.påske
Pinsedag
2. Pinsedag

kl. 09.00
kl. 19.30 Årsmøde
kl. 10.00 K
kl. 10.00
kl. 10.00 K
kl. 10.00

Juni
3. juni
10. juni
17. juni
24. juni

Trinitatis
1.s.e.trin
2.s.e.trin
3.s.e.trin

kl. 10.30 Kurt V. Andersen
kl. 10.00
kl.10.00 Kirkekaffe K
Ingen gudstjeneste
Årsmøde i Osted. Se nærmere omtale

K
Liturgisk gudstjeneste
K
Kurt V. Andersen
Konfirmation
K

K for kirkebil
Kirkebil til gudstjenester/arrangementer bestilles dagen i forvejen inden kl. 13.00.
Pris 15,- kr. Bemærk at ordningen kun er gældende indenfor Lemvig kommunes
grænser. City Taxi tlf. 97 82 14 15.

Gudstjeneste på
dagcentret, lemvig

Gudstjeneste på
Sygehuset

Tirsdag den 10. april
Tirsdag den 12. juni
Tirsdag den 19. juni

Påskedag den 8. april
Onsdag den 16. maj

kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 10.15

kl. 09.00
kl. 18.15

Forsamlings-salen udlejes
til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/ Hanne Lund, tlf. 97 83 25 26.
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Tag med på Sogndal Folkehøjskole
6. JUNI TIL 13. JUNI 2007
Aulum, Bøvling, Holstebro, Kjellerup, Lemvig Valgmenigheder.
Sogndal Folkehøgskule ligger smukt i
strandstaden Sogndal ved Sognefjorden. Området hører
til de flotteste i Norge med bl.a. Næroyfjorden, som er med
på UNESCOs verdensarvliste. Der er ikke langt til Breheimen, Jostedalsbreen og
Jotunheim.
Progammet for kurset veksler mellem med aktivitet på skolen og en række ture i
området og besøg ved en række seværdigheder.
Rejse gennem Norge vil gå gennem Setesdal og Haukeli på udturen og over Rogaland på hjemturen.
Pris alt inkls. (med
undt. af fortærring på
ud- og hjemrejse)
4850 d.kr.
Kursus- og rejseleder Kurt V.Andersen,
Bøvling Valgmenighed.
Program kan hentes i Våbenhuset.Tilmelding til Signe Paludan.
Kom og vær med til

Årsmøde i De Grundtvigske
Valg- og Frimenigheder den 23.-24. juni
I år foregår årsmødet i Osted Valgmenighed på Sjælland.
En god oplevelse venter jer. På de Grundtvigske Valg- og Frimenigheders årsmøde er der altid foredrag, generalforsamling, gudstjeneste masser af sang, god
mad og højt til loftet.
Meld til hos Signe Paludan.
Det endelige program kommer i Årsskriftet. I vil finde det i våbenhuset i kirken i løbet af foråret.
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Konfirmander 2007:

Mathias Stokholm
Engdalvej 2,Tørring
7620 Lemvig

Kenneth Kvist
Armosevej 66, Lomborg
7620 Lemvig

Rasmus Raundahl
Lemvigvej 7
7620 Lemvig

Pia Nygaard Christiansen
Røjgårdvej 12, Flynder
7620 Lemvig

Ferie og fridage:

Døde:

Jeg holder friweekend fra den 14.-17.
april samt ferie fra 29. maj-4. juni.
Embedet passes af valgmenighedspræst
Kurt V. Andersen, Bøvling på
tlf.: 97 88 56 50.

16/12: Niels Christian Svenstrup,
Lemvig.
10/01: Tove Aase Fjordside, Faster
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»Returneres ved varig adresseændring«

Afs. Lemvig og Omegns Valgmenighed
Kokholmvej 5, 7620 Lemvig

Hvem hvad hvor
Valgmenighedspræst Signe Paludan,
Kirkevej 4, tlf. 97 82 00 52
E-mail: spaludan@mail.dk
Valgmenighedens bestyrelse:
Formand Daniel Eiler,
Østerbrogade 33, tlf. 97 88 97 88
E-mail: bodil-daniel@mail.dk
Næstformand Ingeborg Refstrup,
Heldumvej 51, tlf. 97 82 19 12
Kasserer Gustav Madsen,
Nr. Møllevej 5, tlf. 97 82 05 96
E-mail: gustav@lemvigbiogas.dk
Sekretær Hanne Lund, Sprogøvej 115,
7680 Thyborøn, tlf. 97 83 25 26
Kirkeværge Nanna Bach, Lemvigvej 57
tlf. 97 83 73 20
Ulla Lauritsen, Havnegade 22,
tlf. 97 82 36 08 (vinter) - 97 82 36 98 (sommer)
Gudmund Olesen, Hyldeparken 5, tlf. 97 89 19 49
Forretningsfører Aase S. Kallesøe,
Kokholmvej 5, tlf. 97 83 65 75
ask@lemvig-vest.dk
Organist Sidse Burchardt, Røllikevej I,
tlf. 97 81 10 80
Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen,
Sollystvej 1, tlf. 97 81 11 69
Kirketjener Line Stokholm Jensen,
Kirkevej 2, tlf. 97 82 20 39

B

Kirkelige handlinger
Dåb:
Anmeldes til valgmenighedspræsten i god
tid, inden dåben skal finde sted. Barnets
fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest afleveres til
sognepræsten i forældrenes bopælssogn
med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten.
Vielse:
Aftales med valgmenighedspræsten i god
tid, inden vielsen skal finde sted. Parternes dåbsattester og en prøvelsesattest,
som udstedes af borgmesterkontoret i
én af parternes bopælskommuner, afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én
af parterne bor, med anmodning om
videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten.
Begravelse/bisættelse:
Dato og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til
begravelsesmyndigheden(sognepræsten).

Præsten træffes
Præsten har ingen speciel træffetid – mandag dog
kun efter aftale.

Kirkebladet
Udkommer 4 gange årligt: I. januar, I. april, I. juli
og I. oktober. Redaktion: Sidse Burchardt, Kirsten
Mohr Christensen, Ingeborg Refstrup og
Signe Paludan.
Indlæg til bladet modtages gerne
og skal afleveres senest den 1. juni 2007.

Besøg i hjem og på sygehus:
Alle er meget velkommen til at ringe på
egne eller andres vegne, hvis der ønskes
besøg af præsten til samtale og/eller
hjemmealtergang. Jeg får ikke besked om
indlæggelser på sygehus, så I må sende
bud, hvis nogen har brug for mig.
Signe Paludan

