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GudstjenestetiderGud vil os!
Hvordan mon dit billede af Gud ser ud?

Jeg har opdaget, at jeg – vist nok mange gange – i præ-
dikener har sagt, at ”Gud vil os – Gud ønsker os”.

Bag de ord gemmer sig et – eller to – billeder af Gud. Et 
vanskeligt billede – og et godt billede.

Når jeg har fundet det nødvendigt at sige, at Gud vil os – 
ønsker os, så er det vel fordi, vi kunne have det modsatte 
billede af Gud: Gud vil os ikke – Gud ønsker os ikke – Gud 
er ligeglad med os.

Hvis vi har det billede af Gud, så er der ingen grund til 
at brug tid på ham. Og heller ingen grund til at forvente 
noget særligt fra hans side.

Det er ikke sikkert, at vi er helt bevidste om, hvilket bil-
lede, vi har af Gud. Men måske er det alligevel værd at 
overveje, om vi faktisk forventer noget fra Guds side. Tror 
jeg virkelig på, at han ønsker mig – eller er han ligeglad 
med mig?

Det gode billede af Gud er dette: Gud vil os – Gud ønsker 
os i sin verden – Gud er ikke ligeglad, men glad for dig 
og mig.

Hvis det er sandt, er der grund til at forvente noget fra 
Guds side. Og grund til at tro, at Gud vil i kontakt med 
mig – vil mig noget godt. 

Jeg tror, at det er det sande billede af Gud.

Den vigtigste grund til det, er Jesus – og den måde, 
han mødte mennesker på. Han mødte mennesker som 
vigtige og værdifulde. 

En anden vigtig grund til, at jeg tror, at Gud er sådan, er 
at jeg oplever, at Gud vil i kontakt 
med mig og har noget at sige til 
mig, når jeg tager mig tid til at 
lytte til hans ord. Der er liv i hans 
ord, når vi tager tid til at lytte til 
det. Prøv det

Heine Holmgaard

2. april   kl. 10.00 
Palmesøndag  Matthæus 21,1-9: Jesu indtog i Jerusalem.

6. april  kl. 19.30 Nadvergudstjeneste 
Skærtorsdag   Matthæus 26,17-30: Nadveren.

7. april  kl. 10.00  
Langfredag   Mark 15,20-39: Jesu korsfæstelse.

9. april  kl. 10.00 Bedsted Koret medvirker 
Påskedag   Markus 16.1-8: Jesu opstandelse. 
   Indsamling: KFUM og KFUM i Danmark. 
   Kirkekaffe i kirken

10. april  kl.   9.00 Ved Bent Oluf Damm 
2. påskedag   Lukas 24,13-35: Vandringen til Emmaus.

16. april   kl. 10.00  
1. søndag efter påske  Johannes 20,19-31: Den opstandne Jesus møder 
   Thomas.

23. april  kl. 17.00  Pizzagudstjeneste 
2. søndag efter påske  Johannes 10,11-16: Den gode hyrde.

30. april  kl. 10.00  
3. søndag efter påske  Johannes 16,16-22: ”I skal sørge, men jeres sorg skal  
   blive til glæde.” 
   Indsamling: Kirkens Korshær

5. maj  kl. 10.00  
Bededag   Matthæus 3,1-10: Johannes døbers tale.

7. maj  kl. 10.30   
4. søndag efter påske  Johannes 16,5-15: Talsmandens gerning.

14. maj  kl. 10.00 Konfirmation 
5. søndag efter påske  Johannes 16,23-28: Bøn i Jesu navn.

18. maj  kl. 10.00   
Kristi himmelfarts dag Markus 16,14-20: Jesu tale og himmelfart.

21. maj  kl.   9.00 Ved Bent Oluf Damm 
6. søndag efter påske   Johannes 15,26-16,4: Verdens had.

28. maj  kl. 10.00  
Pinsedag   Johannes 14,22-31: Helligånden udsendes. 
   Indsamling: Den danske Israelsmission.

29. maj  kl. 4.30 og  Fælles pinsevandring og gudstjeneste i 
2. pinsedag  kl. 9.00 Løgumkloster. 
   Se omtale her i kirkebladet.

13. april  kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

4. maj  kl. 15.00 Gudstjeneste for Solgårdens beboere og alle  
   andre interesserede – i kirken 

Kirkebil · De, der ønsker at benytte gratis kirkebil, må ringe og bestille hos  
TaxaHolm senest lørdag kl. 18.00 på tlf. 20 40 44 03. 

MobilePay · Ved indsamlinger i kirken kan MobilePay benyttes – 23556

Korset – lidelse og sejr!
Når man træder ind 
i Bedsted kirke, er 
det let at se, hvem 
der er hovedperson 
i kirken – nemlig 
Jesus. Vi har i alt 13 
billeder og figurer 
af Jesus i Bedsted 
kirke. 6 af figurerne 
er med Jesus på 
korset.

Det siger noget om, 
at korset er vigtigt. 
Beretningen om 
Jesus lidelse og 
død og opstandelse 
fylder da også ca. ¼ 
af evangelierne.

Korsfæstelse var den 
mest ydmygende og smertefulde måde at dø på. Målet var ikke blot 
døden, men også lidelse og ydmygelse og hån.

Men for Jesus var det mere end det. Det var Guds plan og vilje. Jesus 
forudsiger det selv – og flygter ikke, selv om han havde alle muligheder 
for det. Han lader det ske – og bruger aldrig sin magt til at hindre det. 
Underligt.

5 af de kors, vi har i kirken, viser Jesu lidelse på korset. Hovedet hænger 
ned og smerten lyser ud 
af figurerne. 
Men på det ene kors – 
på prædikestolen ser vi 
en rank Jesus. Her ud-
stråler han ikke lidelse, 
men sejr.

De 2 kors viser 2 sider 
af påskens gåde og 
påskens under. At Jesus 
frivilligt går ind under 
denne ufattelige lidelse, 
men også, at det er 
mere end lidelse og 
ydmygelse. Det er Guds 
vilje, det er Jesu sejr over 
synd og død og djævel, 
der sker på korset. Jesus, 
der bærer verdens synd 
– og rækker os håb om 
evigt liv.



Arrangementer StafettenArrangementer

ved Lisbeth Appelved Lisbeth Appel

Et kendt forsikringsselskab havde på et tids-
punkt et slogan der lød: “Det handler om at 
være tryg.” Lige nu kan det være svært at føle 
sig tryg, når man hører nyheder: Krig i Ukraine, 
inflation, jordskælv …. 

Der er mange ting, der kan gøre os utrygge. 

En af de salmer, jeg holder meget af, er: “Jeg 
er i Herrens hænder.” (nr 51 i salmeboen) Den 
handler om, at vi er i Herrens hænder lige me-
get, hvad dagen bringer. Om dagen bliver nem 
eller svær, så ved vi, at Herren holder øje med 
os. Om natten sætter han englevagt om, så vi 
trygt kan lægge os til at sove. Når vi engang 
skal herfra, er han der også. Han går med hele 
vejen. Det er tryghed! Her følger tre af versene:

Jeg er i Herrens hænder, 
når dagen gryr i øst.
 Hver morgen han mig sender 
sit ord med lys og trøst.
Hvad dagen mig vil bringe
af glæde og af savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.

Jeg er i Herrens hænder
i alt, som med mig sker.
I smil og gråd jeg kender,
at Herren er mig nær.
Om jeg i dybe dale
må gå den tunge vej,
fra Himlens høje sale
hans øje følger mig.
 
Jeg er i Herrens hænder,
Når dødens bud mig når.
Mens lyset tyst nedbrænder,
Fra ham, jeg hilsen får.
Han gir mig stav til støtte,
Han gir mig trøst i sind,
Og glemt er sår, der blødte,
På vej til Himlen ind.
Erling Tobiassen

Stafetten sendes videre til Christian Christensen

Bibel-meditation
Der er mange måder at læse Bibelen på.

Her er et nyt tilbud – og måske en ny 
måde at læse bibelen: 

- En gang om måneden i kirken 
- Vi lytter til en bibeltekst i tro på og i håb  
 om, at Gud vil tale til os. 
- Ud fra forskellige spørgsmål mediterer/tænker vi over 
bibelordene.

Onsdag den 12. april kl. 16.00 – 16.45. 
Onsdag den 3. maj kl. 16.00 – 16.45.

Alle er velkomne!

Forårskoncert
Torsdag den 20. april kl. 19.30 i  
Bedsted kirke

Medvirkende er kirkens voksenkor un-
der ledelse af  korets dirigent Tinebeth 
Hartkopf. 

Desuden medvirker kirkens messing-
blæser ensemble under ledelse af Peter 
Langberg.

En forårskoncert med kor, messingblæ-
sere og solo, samt et par fællessalmer.  

Vel mødt til en dejlig aften i kirken med 
sang og musik. 

Alle er velkomne, og der er gratis ad-
gang.

Indsamling i januar og februar
Bibelselskabet: 100,- kr. 
Kristeligt Forbund for Studerende: 300,- kr.

www.bedsted-kirke .dk

Telegrammer til konfirmander
Telegrammer kan lægges i Kirkehuset.  
Der er åbent søndag den 14. maj kl. 9-11.

Årets konfirmander fra Bedsted er:

 Mellani Sørensen Damm, Sivkrovej 22, Bedsted
 Cecilie Giessing Neuhausen, Kirkegade 4, Bedsted
 Simone Thomsen, Lundbyesvej 34, Bedsted
 Marcel Højgaard, Aabenraavej 3, Løgumkloster
 Victor Bløcher Larsen, Ginegårdsvej 5, Bedsted
 Silas Giese Prydsø, Sivkrovej 15, Bedsted
 Jonas August Sørensen, Lundbyesvej 8, Bedsted

Pinsevandring
- og fælles gudstjeneste  
2. pinsedag den 29. maj.

Sammen med Løgumkloster ar-
rangerer vi igen i år 2. pinsedag 
en fælles friluftsgudstjeneste i 
Løgumkloster – og forud for det en pinsevan-
dring for de morgenfriske. 

Vi mødes inden solopgang på Vongshøj, hvor vi synger solen op. 

Efter morgensang og en kop morgenkaffe, går vi først til Nr. Løgum 
kirke, og videre til Løgumkloster kirke. Turen er på ca. 8 km. Her er der 
igen morgenkaffe. 

Der er fælles buskørsel til Vongshøj fra Løgumkloster kirke kl. 4.30. 
(Husk tilmelding til Heine Holmgaard).

Det er også muligt først at komme til gudstjenesten i Løgumkloster kl. 
9.00. Gudstjenesten holdes på kirkegården nord for kirken. 

Pizza-gudstjeneste
Søndag den 23. april kl. 17.00 i Bedsted kirke.

Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset. 
Pris: 25 kr. Gratis for alle under 15 år!

Møder i missionshuset
Snak-Spis-Spil-Syng: 19. april og 10. maj kl. 17.30-19.30.

Tirsdag den 18. april kl. 19.30:  
Sangaften v. Mette og Christian Hornstrup Schmidt, Hjordkær. 

Tirsdag den 25. april kl. 19.30:  
Fællesmøde: ”Hvorfor stod solen op i morges?”, v. Jens Medom Mad-
sen, generalsekretær i IM, Fredericia. 

Tirsdag den 9. maj kl. 19.30:  
Fællesmøde i Løgumkloster v. generalsekretær i Mission Afrika,  
Jørn Blohm Knudsen, Århus.

Onsdag den 31. maj kl. 19.30:  
Fællesmøde i Hjordkær: ”Disciplen Peter”, v. Mads Peter Kruse, Kolding.

Månedens bibelord
Men han blev gennemboret for vore overtrædelser
og knust for vore synder.
Han blev straffet, for at vi kunne få fred,
ved hans sår blev vi helbredt. 
 Esajas 53,5


