Langfredag d. 14. april 2017
Salmer
190: Her ser jeg da et lam at gå
203: O du Guds lam uskyldig
193: O hoved, højt forhånet
191: Gak under Jesu kors at stå
Salme: Se, han træder frem (Sange og Salmer nr. 211)
192: Hil dig, frelser og forsoner
(Liturgisk gudstjeneste med læsninger fra lidelseshistorien, salmer og kort prædiken)

Der tales meget om kærlighed i vores samfund. Der tales meget om Guds kærlighed i vores kirker i
Danmark. Det kan til tider blive uhåndgribeligt, lidt løst. Kærlighed og Guds kærlighed bliver
noget, som man kan forme og bruge til mange forskellige slags formål. Vi mister lidt overblikket
over, hvad kærlighed, hvad Guds kærlighed egentlig er. Hvad er substansen? Hvad er kærlighed?
Hvad er Guds kærlighed?

Om lidt skal vi synge Stuart Townend og Keith Gettys påskehymne: Se, han træder frem.
Omkvædet lyder:
Kærlighed på et kors:
Kristus blev ramt for os!
Bar vor skyld og Guds dom.
Vi står og tilber ved dit kors.

Vi ser kærligheden tydeligst på korset. En håndgribelig kærlighed, en konkret kærlighed. Så meget
er Gud villig til at ofre for os. Så højt elsker han os. Så stærk er Jesu medfølelse og kærlighed med
os, så stærk er hans vilje til at gå hele vejen.

Jesus er Guds kærlighed i en person. Det nytter ikke at tale om Guds kærlighed uden at tale om
Kristus. Kristus er indholdet i Guds kærlighed, det er ham, som holder den sammen og gør, at den
ikke smuldrer i luftige formuleringer.
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Hvis vi vil vide noget om Guds kærlighed, er det Kristus, vi må se på. Se på ham, når han træder
frem. Se på ham, når han helbreder, taler sandhed, smiler og vender folks liv om. Se på ham, når
han lider, når han dør, når han opstår. Og vi vil se, at Guds kærlighed ikke giver op. Den er
vedholdende. Den er tålmodig. Den bliver ved. Den tænker ikke på sit eget bedste, men på andres.
På vores.

Guds kærlighed er ikke kun en følelse eller en uudtalt forventning om, at tingene nok er på den og
den måde. Guds kærlighed er konkret. Den handler. Den har for altid gjort sit indtog i historien og
ændret den. Den har for altid vist os, hvem Gud er. Guds kærlighed har vist sit ansigt.
Og det ansigt er Guds lam. Jesus.
På den ene side var han uskyldig. Han havde intet gjort. O du Guds lam uskyldig. Guds perfekte og
fejlfrie søn. Og på den anden side var han skyldig. Han bar vores synd og ja, blev gjort til synd for
os. Kristus blev ramt for os, bar vores skyld og Guds dom.

Guds konkrete kærlighed måtte bære alt vores ukærlighed, vores manglende evne til at gøre det
rigtige, vores manglende evne til højt og klart at takke Gud, for alt han gør i vores liv.

Hvad har dine tanker været, som vi har fulgtes med ham fra nadveren til korset? Beundring?
Taknemmelighed? Forundring? Skepsis? Fornyet glæde? Medfølende sorg?

Nu vil der være et par minutters stilhed, hvor vi kan takke Gud for hans konkrete kærlighed på
korset. Vi kan også stille sige til Gud, hvad det vækker i os, at se hans søn lide og dø.
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