Det handler om at komme og
se.

10. oktober 2010
Evangelium: Johannes 1,35-51

Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple.
Han ser Jesus komme gående og siger: "Se, dér er Guds
lam." De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter
Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde
han: "Hvad vil I?" De svarede: "Rabbi, hvor bor du?" Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: "Kom og se!"
De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den
De kom og så. For Jesus inviterede dem
dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters
med hjem.
bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes
sagde, og var fulgt efter Jesus.
Og da indbød de andre, ved at sige, som
Først møder han sin bror Simon og siger til ham: "Vi har
Jesus havde sagt til dem: "Kom og se!"
mødt Messias" - det betyder Kristus. Han tog ham med
hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: "Du er Simon,
Johannes' søn; du skal kaldes Kefas" - det er det samme
Evangeliet viser os Jesus som Guds lam,
Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder
der bærer verdens synd. Derfor må vi i kirke som
Filip. Jesus siger til ham: "Følg mig!" Filip var fra
på søndag! KOM OG SE!
Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder
Nathanael og siger til ham: "Ham, som Moses har skrevet
om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus,
Josefs søn, fra Nazaret." Nathanael spurgte: "Kan noget
godt komme fra Nazaret?" Filip sagde til ham: "Kom og
se!"
Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om
ham: "Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig."
1. Skabelsesberetningen 1 Mosebog 1:
Nathanael spurgte ham: "Hvor kender du mig fra?" Jesus
I skabelsesfortællingen fortælles igen og igen, at Gud svarede ham: "Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du
så det, han havde skabt. Han betragtede det. Og han var under figentræet." Nathanael udbrød: "Rabbi, du er
så at det var godt: 1 Mosebog 1 v4: Lyset: ”Gud så,
Guds søn, du er Israels konge!" Jesus sagde til ham: "Tror
at lyset var godt …” v10: Land og hav: ”Gud så, at det du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet?
var godt.” v12: Planterne: ”Gud så, at det var godt.”
Du skal få større ting at se end det." Og han sagde til
v18: Sol, måne og stjerner: ”Gud så, at det var godt.” ham: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen
v21: Fugle og fisk: ”Gud så, at det var godt.” v25:
åben og Guds engle stige op og stige ned over
Levende væsener på jorden: ”Gud så, at det var
Menneskesønnen.
godt.” v31: Om alt, hvad han havde skabt, OG SE,
det var meget godt!
I den danske 1931-oversættelse og i grundteksten står den direkte opfordring: ”Og se!”
Overvej, hvordan det går i hverdagen, hvis vi ikke ser Guds velgerninger og velsignelser, men er blinde eller
fortravlede, så vi ikke virkelig ser. Læs også opfordringen i Matthæus 6,26 og 28. Hvorfor opfordrer Jesus til
at "se"?

Jesus fik sine første disciple, da Johannes
Døber sagde: "Se Gud lam, som bærer
verdens synd!"

GOD SØNDAG!

Bibelstudie i opfordringen "se!"

2. I Salmernes Bog, Salme 8:
Læs Salme 8,4-5: ”Når jeg ser din himmel … hvad er da et menneske ...”
Overvej, hvordan David ser, og hvad det, han ser, gør ved ham? Overvej, hvordan det vi ser, kan få os til at
overveje og tænke efter, hvem vi selv er i forhold til Gud!
3. Hos profeten, Zakarias 9:
Læs Zakarias’ Bog 9,9: Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til
dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl.
Overvej, hvad det, profeten viser os? Hvordan kan det gøre glad og få nogen til at juble? Se også samme
tekst i dens opfyldelse i Matthæus 21,1-9, hvor der også står: "Se din konge!"
4. I evangeliet Johannes 1,35-51:
Find stederne i søndagens evangelium, hvor der tales om ”at se”:
Hvad betyder for os at se Guds lam, som bærer verdens synd. Læs Hebr 2,9 og Hebr 12,2 .
Hvad så disciplene den dag, de besøgte Jesus?
Hvad tænker Jesus på, at de skal ”få større ting at se”, og ”se Himlen åben”?

