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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Så kom festen for genindvielsen af 
templet i Jerusalem; det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang. Da 
slog jøderne ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så 
sig os det ligeud.« Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg 
gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får 
hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i 
evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større 
end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er ét.« 
 Johannesevangeliet 10,22-30 
 
 
Prædiken: 
 
Dansk er måske ikke verdens smukkeste sprog, men vi har nu nogle ord og udtryk, der smelter på 
tungen, og klinger i ørerne.  
 
For mig er sådan et udtryk: ”Hvor længe…”, så mørkt og lyst på samme tid, fuld af håb eller 
forbitrelse. ”Hvor længe…”. Og ja, jeg ved godt samtalen mellem Jesus og jøderne ikke foregik på 
dansk, men det gør den i min Bibel. Så det holder vi fast på: ”Hvor længe…”. 
 
”Hvor længe”, spørger Jesus’ landsmænd ham (dog muligvis sofistikerede byboere, der synes, han 
er en bonderøv fra Galilæa). ”Hvor længe vil du holde os hen”?  
 
”Hvor længe…” Det lyder som noget fremtidigt, men handler dog om tiden før.  
 
Jesus har helbredt en blind – så jøderne har helt bogstaveligt fået syn for sagn om at der er noget 
særligt på færde. Profeten Esajas i deres hellige bog Toraen – det vi kalder ”Det gamle 
Testamente fortæller jo at når Messias – Herrens Salvede kommer – ja, så vil de blinde kunne se. 
Og nu er det sket. 
 
Men jøderne har svært ved at tro det, at det virkelig skulle være sket. De spørger den blinde, 
hvordan han har fået synet. De spørger hans forældre, om han altid har været blind. Forældrene 
blive bange og siger at de må spørge deres søn. De spørger deres blindfødte søn igen, og han 
siger det er dem, der ikke kan høre. De spørger Jesus: er vi blinde? Og Jesus, der ikke er i sit 
venlige hjørne siger: I kan se, men når I kan se og ikke vil høre, så lever I i synd.  
 
”Hvor længe…” 
 
Hvor længe vil der gå, før jøderne indser at Jesus er Guds Søn, og det er ham, de skal tilhøre? For 
nu at spille på de to ord, høre og se.  
 
Længe nok til at de kan se noget andet. De får lov at se, Jesus hænge på et kors. Og de får lov til 
at høre om opstandelsen.  
 

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Joh/10#22-30


Da jeg skulle skrive prædikenen og læste teksten: ”Hvor længe…” begyndte dagens salme at 
rumstere i mit hoved. Egentlig er den slet ikke en salme, men en popsang af bandet Danser med 
Drenge: “Hvorlænge vil du ydmyge dig?”. 
 
Den lyder således:  
 
Nogen kommer til verden med tårer 
Og nogen ta'r hele livet så let 
Nogen stræber mod det, de vil nå 
Mens du, du står bag i køen og kigger på og går i stå 
 
Hvor længe vil du ydmyge dig? 
Hvor længe vil du trædes på endnu? 
Hvor længe kan du blive ved 
Før de slår dit hjerte helt itu? 
Sig mig, hvor længe vil du finde dig i det? 
Hvor længe vil la' dem trampe på dig? 
Åh, det piner mig at se på dig 
Så sig mig, hvor længe vil du la' det ske? 
Hvor længe før du lær' og sig' nej 
 
Hvor længe skal der gå før Jesus lærer at sige nej? 
 
Han lærte det aldrig. Jesus siger ”JA”.  
 
Ja til at være Guds søn, Ja til at blive født på jorden. Ja til menneskelivet. Ja til medlidenheden. Ja 
til frustrationen over denne verden. Ja til lidelsen. Ja til døden og ja til opstandelsen.  
 
Men det hænger sammen. Lidelse og død og livet. Livet kan være lidelsesfuldt, og mit liv kan 
skabe lidelser for andre. Det er derfor vi har brug for Gud i Jesus, for at vi kan komme til en, der 
lider, som vi. Og som soner med den lidelse for vore synder.  
 
Det er her vi skal have åbnet vore øjne. Når verden og livet er fuld af død og lidelse og smerte, skal 
vi huske på glæden i opstandelsen. Og når vi helst ikke vil tænke på os selv som syndere, skal vi 
gøre det, for at vide at udgangspunktet for vores forhold til Gud er, at Gud elsker os, og at han 
viste det ved at lade Jesus sone for os. Vi skal ikke være bange for Retfærdighedens Gud, men 
lægge os hen til Kærlighedens Gud. For de to er en og samme, men han har betalt for os. For 
dommeren, der dømte os, sagde samtidig, at han tog straffen, han idømte os.  
 
Jesus lærte ikke at sige nej. Han sagde ja. Til lidelsen og døden. Til livet. Til menneskene. Til os. 
og til dig.  
 
Det er det mystiske ved Kristus og kristendommen. Det er ikke lige sådan til at indse. Men med lidt 
held – og Guds hjælp – får man åbnet sine øjne. 
 
Amen 
 
 
Dagens øvrige tekster: 



Salmisten skriver:  
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,  
han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand.  
Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld.  
Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min 
trøst.  
Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender.  
Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod.  
Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. 
 Salmernes Bog 23,1-6 
 
 * Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: Peter sagde: »Så skal da hele Israels hus 
vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus.« Da de 
hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: »Hvad skal vi gøre, 
brødre?« Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders 
forladelse, så skal I få Helligånden som gave.  For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det 
fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.« Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede 
dem og sagde: »Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt!« De, som tog imod hans ord, blev 
døbt, og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til. Apostlenes Gerninger 2,36-41 
 
Eller 
 
Epistlen skrives i brevet til hebræerne: Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre 
Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet 
han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i 
evighedernes evigheder! Amen. Hebræerbrevet 13,20-21 
 
Tekst til Dagens Salme 
 
Egentlig ikke en salme, men jeg refererer til den i prædikenen.  
Læg i øvrigt mærke til plakaten 50 sekunder inde i videoen. 
 
Nogen kommer til verden med tårer 
Og nogen ta'r hele livet så let 
Nogen stræber mod det, de vil nå 
Mens du, du står bag i køen og kigger på og går i stå 
 
Hvor længe vil du ydmyge dig? 
Hvor længe vil du trædes på endnu? 
Hvor længe kan du blive ved 
Før de slår dit hjerte helt itu? 
Sig mig, hvor længe vil du finde dig i det? 
Hvor længe vil la' dem trampe på dig? 
Åh, det piner mig at se på dig 
Så sig mig, hvor længe vil du la' det ske? 
Hvor længe før du lær' og sig' nej 
 
Hvor, hvor er din stolthed og vilje? 
Sig mig, hvorfor la' du dem udnytte dig? 

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Sl/23#1-6
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/ApG/2#36-41
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Hebr/13#20-21


Jeg ved, du ikke har været sådan altid, nah-ej 
Og jeg gi'r alt, hva' jeg har, for at få min ven tilbage igen 
 
Hvor længe vil du ydmyge dig? 
Hvor længe vil du trædes på endnu? 
Hvor længe kan du blive ved 
Før de slår dit hjerte helt itu?  
Sig mig, hvor længe vil du finde dig i det? 
Hvor længe vil la' dem trampe på dig? 
Åh, det piner mig og se på dig 
 
Så sig mig, hvor længe vil du la' det ske? 
Hvor længe før du lær' og sig' nej? 
 
Tekst og musik: Danser med Drenge 
 


