
PRÆDIKEN SØNDAG DEN 23. AUGUST 2015 – 12. 

SETRIN 

AASTRUP KL. 9 – VESTER AABY KL. 10.15 

Tekster: Sl. 115,1-9; 2. Kor. 3,4-9; Mark. 7,31-37 

Salmer:  736,392,388,348,401 

 

Gud, lad os leve af dit ord 

som dagligt brød på denne jord. 

 

Nu hvor sommeren går på hæld – uanset hvad man så mener 

om sommeren – så kan vi her på vore breddegrader endnu en 

gang konstatere, at der kommer mange for at beundre vores 

natur og udsigten over det fynske øhav.  

Men når hverdagen nu melder sig igen sker der ofte det, at 

vores egn skifter prædikatet turistområde ud med titlen udkant. 

Så drejer det sig igen om afstande til store byer og meget andet. 

Men mon ikke vi er nogle stykker, der er bare lidt trætte af at 

høre begrebet udkant brugt i tide og utide. Ikke kun om vores 

egen hjemegn, men om store områder af Danmark.  

Det er som om ordet udkant trænger sig mere og mere på i 

disse år. I utallige sammenhænge. Som om ordet ved at blive 

brugt igen og igen mister den skarphed og afstandtagen, det i 

og for sig er udtryk for. Det er stille og roligt blevet til meget 

mere end en betegnelse for områder, der ikke ligger inden for. 

Men som på en eller anden måde ligger langt væk. Det er ikke 

mere nok at kragerne vender eller kartoflerne står i 27 rækker. 

Nu er det udkant. 

Og den er rykket nærmere. 

 



Disse ord skal ikke indlede søndagens prædiken for at forklejne 

de reelle problemer. Vi kender dem kun alt for godt. Vi kan 

ikke og skal ikke skrue tiden baglæns eller stoppe udviklingen.  

Men man skal i rigtig mange sammenhænge passe på med alt 

for bombastiske ord. For ord kan have magt. Ord kan let 

komme til at feje ting af banen og i stedet for blive til en 

definitiv definition, der for eksempel forklarer alle problemerne 

ved at anbringe dem i en bås i stedet for at løse dem. 

Og ”udkant” kan let i menneskemunde blive sådan et begreb, 

der som det hedder i en salme, skaber, hvad det nævner. 

Selvfor-stærker den negative klang. 

Oprindelig er en udkant simpelthen noget, der stadigvæk har 

berøring med. Den ligger yderst, nuvel, men den ligger 

stadigvæk inden for kanten. Den hører derfor fuldgyldigt med. 

Men selvom det naturligvis vil blive bestridt, er jeg ikke helt 

sikker på, at begrebet udkant helt bliver forstået sådan alle 

steder mere. 

Det bliver let mere end blot modsætning til centrum. 

Dette sker i det små til trods for at verdens afstande på utallige 

måder er blevet kortere og lysets hastighed i lyslederkablerne 

eller mellem satelitterne bestemmer verdens afstande i 

millisekunder. 

Vi kan let føle os nærmere dem, vi er enige med i New York 

end dem, vi måtte være uenige med i Lemvig, for nu at sige det 

på den måde. 

Og det bliver tit regnet for godt, at det er sådan. 

Heldigvis er de vist lige glade med det såvel i New York som i 

Lemvig. 

Og det er faktisk disse selvberoende kræfter, vi skal have fat på 

i dag. Det skal nemlig naturligvis ikke handle om politik, men 



om afstande mellem mennesker og mellem mennesker og Gud. 

Og ikke mindst om, at det vigtigste for mennesker også kan ske 

der, hvor mennesker synes, de er langt væk. 

Fordi Guds ord også skaber, hvad det nævner. 

Det menneske, der er hovedpersonen i dagens evangelietekst 

her på den 12.trinitatissøndag var på mange måder langt væk. 

Han var døv, og han var stum. Ord fra mennesker kunne derfor 

ikke nå ham. Han var havnet i sin helt egen private udkant 

uden kontakt med omverdenen. 

Men ikke nok med det. Dagens begivenheder foregår også i 

allerhøjeste grad i det, der let efter moderne begreber kunne 

defineres som udkant. Den tone slår evangelisten Markus an fra 

starten:  Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over 

Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. 

Det er mildt sagt meget langt væk fra hovedstaden Jerusalem. 

Til gengæld kommer det i dag helt tæt på os. Uanset, hvor vi så 

måtte befinde os. 

Og til gengæld er de begivenheder, der er i centrum i dag 

gudsskabte – ikke menneskeskabte. 

Dagens evangelium handler om at afstanden mellem Gud og 

mennesker bliver ophævet, fordi Gud drager ud til mennesker, 

der ikke kan nå hinanden og som derfor er isolerede fra 

hinanden. 

Afstandene bliver ophævet fordi Jesus drog helt derud, hvor 

mennesker ellers normalt for længst var vendt om. 

Det var helt derude, de kom de med en, der var døv og som 

havde svært ved at tale. Vi lærer ord ved at modtage ord. 

Derfor havde han svært ved at tale. 

Men der var mennesker derude den dag. Som symboler på, at 

vi kan blive isoleret alle vegne. Selvom den døvstumme var 



isoleret i sig selv og i samfundet på grund af sit handicap og 

selvom han rent fysisk befandt sig langt væk fra det, 

mennesker kalder centrum, så bliver han midtpunkt i dagens 

evangelium. 

Fordi han havde nogle, der hjalp ham. Nogle der over for Gud 

var i samme båd som ham. Mennesker, der ikke kunne klare 

alting med deres egne hastige ord.  De gik til Gud med ham. 

Han blev bragt frem for at Jesus skulle lægge hånden på ham.. 

For det er, hvad vi mennesker kan gøre med dem, vi vil tage 

vare på, men ikke tør stå alene med ansvaret for. 

Og de vidste ikke, hvad de ellers skulle gøre. Manden kunne 

ikke tale, han kunne ikke høre, og de kunne ikke komme i 

kontakt med ham. Ikke se udvej og mulighed. Kun afstand og 

kant. Samtalen var forstummet og ordene var fjerne. 

Det var derude, hvor man ikke troede, man som menneske 

kunne komme længere væk, et isoleret menneske mødte Guds 

Søn. 

Men derude, hvor mennesker ikke kunne komme længere væk 

tog Jesus manden afsides. 

Endnu længere væk. 

Helt derud, hvor kun Gud kan nå. 

Derude sagde Jesus ”Effata.” 

Det ord, der betyder: Luk dig op. 

Derude var der ingen i skaren, der hørte det. 

Der var ingen i skaren, der så det. 

Den eneste, der hørte, var ham, der intet kunne høre. 

Ordet ”luk dig op” blev det første ord, den døvstumme mand 

nogen sinde hørte. 

Effata – luk dig op. 



Den nye mulighed viste sig derude, hvor mennesker ikke kan 

nå ved egne kræfter, men hvor vi alligevel kan havne. 

Derude kommer Guds kraft os i møde. 

Det var borte fra skaren. 

Det var fjernt fra centrum. 

Men Gud var nær ved det menneske, der hørte ordene: Luk dig 

op. 

Og de mennesker, Gud er nær ved hører altid de ord. Luk dig 

op – bliv mulighed. Bliv håb. 

Vi hørte dem første gang, da de lød ved vores dåb. Da Herrens 

røst var over vandet, som vi sang lige før. 

Da Ordet havde lydt blev manden sendt tilbage til skaren. 

Folk fik at se, at manden var blevet rask. 

At han havde hørt ordet. Og derfor nu kunne tale. 

At han nu blev en fuldgyldig del af fællesskabet. 

Luk dig op! 

Det er Guds ord til os. Guds ord, der lyder ved døbefont og 

nadverbord. 

De ord, der altid bliver til midtpunkt hos mennesker, når Gud 

tager imod os. 

Med en genklang af en nat i en udkant. 

Natten før påskemorgen. 

Den nat, hvor Guds Søn var drevet helt ud af fællesskabet. Var 

nedfaret til dødsriget. 

I den nat lød også ordet over graven: 

Luk dig op! 

Selvom intet menneske hørte det ord. 

Men først siden skulle se. 

Som skaren i dag først siden fik at se. 

Og som vi lige siden har fået at høre. 



Og hører igen i dag. 

I dag kommer der også ord til os, der skaber, hvad de nævner. 

Ord, der får os til at tale om det, der er sket. Som skaren den 

dag talte videre om det, de så. 

Overvældede af forundring. 

Guds ord og Guds håb, kan møde os og gøre os parate til at 

leve i en verden, hvor vi ikke kan forklare alting. 

For eksempel:  

At ord kan helbrede. 

At muligheder kan opstå. 

At fællesskab kan heles. 

 

Helt ud til kanten. 

 

AMEN 

 


