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Velsign os med din Helligånd, 

Og plej os med din egen hånd, 

Så vi for dig må være 

Som blomster små med liflig lugt, 

Som træer fyldt med yndig frugt 

Til Jesu Kristi ære! 

 

”Din højre hånd holder mig fast.” 

Sådan hører vi i dag salmedigteren fra Det gamle Testamente 

sige til Gud. 

”Giv mig et sted at stå, så skal jeg flytte jorden”. 

Sådan sagde den græske matematiker Arkimedes nogenlunde 

samtidig – i hvert fald set fra vores afstand i tid. 

Men selvom der ikke er stor afstand i tid mellem de to 

talemåder, så er der umådelig stor afstand i indholdet og 

tænkemåden. 

Og i dag, hvor vi er samlede til høstgudstjeneste for endnu en 

gang at takke for kornet i lade og brød til sultne munde, kan vi 

tænke over, hvilken af disse to talemåder, der har overlevet 

bedst. 

Den gamle græker vidste udmærket godt, at punktet ikke 

findes. Mennesket er ganske vist siden hans tid trådt uden for 

jordens atmosfære, men det har kun været i betragterens rolle. 



Vi har ikke fundet stedet, hvor mennesker kan stå, så jorden 

kan flyttes. 

Det er måske ganske udmærket, for vi ville nok ikke kunne 

blive enige om, hvor den skal flyttes hen. Og formodentlig 

befinder den sig også lige der, hvor den skal være. 

Men hvor ville vi gerne kunne sige: 

”Vi har anbragt jorden, der, hvor den er.” 

Det ville være menneskehedens ultimative sejr. 

Men da vi ikke kan det, er vi henviste til  i stedet for at leve i 

troen på, at Guds højre hånd holder os fast. 

Og at Gud kan noget, som mennesker ikke kan. 

Det har en moderne tid det svært med. 

Mennesker kan godt lide at tale om vejret. Men det er måske 

netop fordi vejret er  uskyldigt symbol på noget, vi ingen ind-

flydelse har på. I hvert fald ikke umiddelbart. 

Så vi ved det godt. Vi kan ikke det hele. 

Og vejret er da også en meget vigtig, men altså også uforud-

sigelig faktor i forbindelse med landbrug og høst. Også denne 

sommer bød på udfordringer i form af regn og rusk, der 

forsinkede høsten. Kun moderne maskiner og deraf følgende 

muligheder for at høste i en fart, når der er mulighed for det, 

gjorde, at høstudbyttet blev så godt som det gjorde. 

Dieselkraftens magt går med høsten godt i pagt. 

Alligevel kan det hele kun lade sig gøre fordi vi bliver holdt 

fast. 

Eet andet af de punkter, vi mennesker gerne ville kunne flytte 

på, er livets afslutningspunkt. 

Det er menneskeheden også blevet umådeligt meget bedre til at 

gøre siden salmedigteren og Arkimedes levede. 



Alligevel er slægterne derimellem forsvundet fra jordens 

overflade. Slægt har fulgt slægters gang. 

Uden at det har flyttet jorden. Den har, som vi ser det, blot 

taget imod dem. Generation efter generation. 

Derfor byder det os umiddelbart imod i dag som evangelietekst 

til en høstgudstjeneste at høre om en dødeopvækkelse. Fordi 

den ikke passer sammen med noget som helst, vi selv har 

erfaret. 

Rent konkret. 

Til gengæld er evangelisten Johannes umådelig konkret i sin 

lange fremstilling af begivenhederne i Betania hos de to søstre 

Martha og Maria. De to kvinder som eftertiden er kommet til at 

kende som dag og nat på grund af den tekst, der var evangelie-

tekst sidste søndag. Martha som den travle husmoder i 

køkkenet, der til sidst får ondt af sig selv, og Maria som den, 

der har valgt det, der kaldes ”den gode del”. 

Nemlig at lytte til ordet, når lejligheden er der, og så lade 

opvasken stå til gæsterne er gået. 

I og for sig to måder at leve på, der er lige så forskellige som 

de to udsagn, jeg indledte prædikenen med i dag. 

Men nu er den bror som kvinderne i sagens natur er fælles om 

død. 

Og begravet. 

For fire dage siden. 

Så ved den praktiske Martha udmærket, at det ikke er godt at 

komme for tæt på. 

Selvom hun repræsenterer de mennesker, der gerne vil flytte 

jorden. 

Men også her bliver Maria holdt fast af Guds højre hånd. 

Og det glædelige budskab bliver, at jorden blev flyttet. 



Ikke sådan rent fysisk ud af sin bane omkring solen. Den bane 

som hverken salmedigteren eller Arkimedes kendte noget til. 

Nej stenen bliver taget væk. 

På Herrens ord alene. 

Og vi hører intet om liglugt i kalkede grave. 

I stedet kom den døde ud. 

Gik tilsyneladende selv. 

Men gik alene fordi også han var holdt fast af Guds højre hånd. 

Ikke kun i livet – men i døden. 

Den Gud, der var blevet menneske i Jesus Kristus. 

Den Gud, der kender punktet, hvorfra Jorden kan flyttes, gik 

ind i verden. Ikke for at flytte verden, men for at holde 

mennesker fast. 

På Guds ord. 

I livet. Og i døden. 

På markerne spirer frøet allerede igen mange steder i disse 

dage. 

Underet gentager sig endnu en gang. 

Det kræver menneskekræfter at nå dertil. Jorden vi pløjer og 

sæden vi sår i det lave. Der er lagt mange timer i pløjning, 

såning og udvikling af store moderne maskiner. 

I 1844 kunne Grundtvig fortsætte salmen om den pløjede jord 

med ordene: ”vækst og velsignelse dog kun er Himmelens 

gave” 

Det gælder stadigvæk. 

Salmen ”Gud du fra dine de herlige højeloftssale” blev op-

rindeligt skrevet til en høstgudstjeneste i Mern kirke på 

Sydsjælland – nær Grundtvigs fødeby Udby. Den blev vel 

modaget, men sognefogeden påtalte dog, at den var vel svær at 

synge og forstå. 



Kort tid efter sendte Grundtvig så ”Nu falmer skoven trindt om 

land” til samme menighed med ordene: ”Sig til sognefogeden, 

at den kan selv et barn forstå!” 

Som Grundtvig ved pinsetid leger med Helligånden pust 

gennem det hjemlige løv, sådan leger han i ”Nu falmer skoven” 

med modsætningerne mellem liv og død og mellem såtid og 

høsttid. 

Så alt bliver en samlet helhed. 

Holdt fast af Guds højre hånd. 

Derfor tør vi i dag høre beretningen om opvækkelsen af 

Lazarus som evangelietekst til en høstgudstjeneste.  

Og møde evangeliet i kornet på marken. Arbejdet med 

landbrug var tidligere levevej for langt den største del af 

Danmarks befolkning.  Sådan er det ikke mere – kun ca. 10% 

af befolkningen har i dag relation til høstarbejdet. 

Men kornet forbliver symbol på meget mere. Symbol på den 

mad, vi ikke kan undvære og det brød, der er en vigtig 

bestanddel af alle menneskers mad. 

Men først og fremmest bliver kornet på marken symbol på livet 

på dødens vilkår.”Kornet som dør i jorden, opstår til tusind 

aks” hedder det i en nyere nadversalme. Frøet må gå til grunde 

for at planten kan spire. Kun de færreste iblandt os ved, hvor de 

skal sætte foden for at kunne forklare, hvad der sker inden i en 

kerne, når spiren gror frem. 

Gennem kornaksets liv bølger sommeren i Danmark. Kornet 

modnes i sommervind – hanegal over lyse sind. 

Hanegalet fra Haddings møde med dødsriget mur i den gamle 

nordiske mytologi. Vikingekongen Hadding blev af en 

jættekvinde ført gennem underverdenen. De nåede frem til en 



mur, hvor de ikke kunne nå længere. Her tog kvinden en hane. 

Drejede halsen om på den og smed den over muren. 

Fra den anden side hørtes hanegal. 

Påskemorgens signal. 

Hanegal og morgensang – synes mig af den udsprang. 

Vågnende jeg ser de døde – i en påskemorgenrøde. 

I høsten kvæles kornaksene endnu en gang. Som hanen blev 

det i dødsriget. Segner i titusindvis på markerne. 

Men i dag hører vi, at den døde kaldes ud. 

Af kornet opstår brød og liv. 

 

Lazarus kom herud! 

 

Alt det kan vi mennesker takke for, når vi holder 

høstgudstjeneste. Takke for, at vi i dåben fik lov til at blive 

holdt fast af Guds højre hånd. 

Og derfor aldrig skal vandre ad stier, hvor han ikke er og har 

været. 

Mennesket har fundet mange punkter, hvor vi kan stå fast i en 

moderne verden. Også det skal vi være taknemmelige for og 

bruge til gavn for os selv og hinanden. 

Men vi kan ikke flytte jorden. 

Vi må lade os holde fast. 

Lade os pleje af Guds egen hånd, 

Så vi for ham må være 

Som blomster små med liflig lugt 

Som træer fyldt med yndig frugt 

Til Jesu Kristi ære. 

AMEN 

 


