
Intro til gudstjenesten 

Nå er det 9 måneder til jul og i dag følger vi den 

norske tradisjonen om å feire Marias budskapsdag 
sånn omtrent på den tiden da hun fikk den 
fantastiske beskjeden om at hun skulle bli Jesu mor. 

Denne søndagen er også et pusterom i fastetiden, 
derfor har jeg tatt på meg den hvite stolaen, for i dag 
er de en festdag fordi Maria sa ja til å være Jesu mor.  

Så la oss først høre fra profeten Jeremias som - 

mange hundre år før, så fremover mot at Gud skal 
slutte en helt ny og annerledes pakt med oss 
mennesker.  

Det står skrevet hos profeten Jeremias i det 31. 

kapittel (31-34) 

    31 Se, dager skal komme, sier Herren, 
          da jeg slutter en ny pakt 

          med Israels hus og Judas hus, 
    32 ikke som den pakten 
          jeg sluttet med fedrene deres 

          den dagen jeg tok dem i hånden 
          og førte dem ut av Egypt; 
          den pakten brøt de, 

          enda jeg var deres herre, sier Herren. 
    33 Men dette er pakten jeg vil slutte 
          med Israels hus i dager som kommer, 

          sier Herren: 
          Jeg legger min lov i deres sinn 
          og skriver den i deres hjerte. 

          Jeg skal være deres Gud, 
          og de skal være mitt folk. 
    34 Da skal ingen lenger 
          undervise sin neste og sin bror 

          og si: «Kjenn Herren!» 
          For de skal alle kjenne meg, 
          både små og store, sier Herren. 

          For jeg vil tilgi skylden deres 
          og ikke lenger huske synden. 

Slik lyder Herrens ord 
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Intro to the service:  

It is now 9 months until Christmas.  Today we fol-
low the Norwegian tradition of celebrating Mary's 
message day at about the time when she received the 
fantastic message that she would become Jesus' 
mother. This Sunday is also a pause during Lent, 
therefore I have put on the white stole, because to-
day is a celebration day because Mary agreed to be 
Jesus' mother. 

So first let's hear from the prophet Jeremiah who - 
many hundreds of years before, was looking forward 
to God making  a whole new and different covenant 
with us humans. 

A reading from Jeremiah 31: (31-34) 

 
31 The days are surely coming, says the Lord,  
when I will make a new covenant  
with the house of Israel and the house of Judah.  
32 It will not be like the covenant that I made with 
their ancestors  
when I took them by the hand  
to bring them out of the land of Egypt— 
a covenant that they broke,  
though I was their husband, says the Lord.  

33 But this is the covenant that I will make  
with the house of Israel after those days,  
says the Lord:  
I will put my law within them,  
and I will write it on their hearts;  
and I will be their God,  
and they shall be my people.  

34 No longer shall they  
teach one another,  
or say to each other, “Know the Lord,”  
for they shall all know me,  
from the least of them to the greatest, says the Lord; 
for I will forgive their iniquity,  
and remember their sin no more. 

The word of the Lord 
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Preken 1. del 

Når den tid kommer, skal loven ikke lenger være du 

skal, du skal ikke, loven skal skrives inn i 
menneskenes sinn, og i deres hjerte. Det skal ikke 
lenger være trussel om straff eller løfte om 

belønning, som får oss til å gjøre Guds vilje, men det 
skal være kjærligheten som skal drive oss til å gjøre 
det vi skal og det vi må for oss selv og for 

hverandre. Når den tid kommer, skal menneskene ta 
imot tilgivelse fra Gud, for da skal de kjenne den 
evige Gud og vite at han kan glemme syndene våre.. 
Så la oss høre om Jesus fra det nye testamentet. 

Musikk 

Det står skrevet i Hebreerbrevet i det 5. kapittel 

(5-10) 

   5 På samme måte har heller ikke Kristus gitt seg 

selv den ære å være øversteprest. Han fikk den av 
Gud, som sa til ham: 
           Du er min Sønn, 

           jeg har født deg i dag. 
 6 Slik sier han også et annet sted: 
           Du skal til evig tid være prest 

           av samme slag som Melkisedek. 
 7 Da Jesus levde som menneske, bar han fram 
bønner og nødrop, med høye skrik og tårer, til ham 

som kunne frelse ham fra døden, og han ble 
bønnhørt fordi han var gudfryktig.  8 Enda han var 
Sønn, lærte han lydighet ved å lide.  9 Da han hadde 

nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for 
alle dem som adlyder ham, 10 han som av Gud ble 
kalt øversteprest av samme slag som Melkisedek. 

Slik Lyder Herrens ord 

Preken 2. del 

Guds sønn var det - som skulle komme og skape en 

ny pakt mellom Gud og menneskene. Guds sønn var 
det - som ble opphav til evig frelse.  

Og i evangeliet etter Lukas i det 1.kapittel: (30-31) 

30 Engelen sa til Maria: «Frykt ikke, Maria! For du 
har funnet nåde hos Gud.  31 Hør! Du skal bli med 

barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet 
Jesus.   

En ung jente fikk et merkelig budskap, du skal bli 
mor til verdens frelser og Maria sa: Det går ikke, det 

er ikke mulig, men da hun hørte at Elisabeth som var 
alt for gammel til å få barn, allerede var gravid i 6. 
måned, sa Maria, ok, jeg er en tjenerinne for 

Herren, la det skje.  

Sermon  part 1 

When those days are coming, the law will no longer 
be about what we should or should not do. The law 
will be written on the minds of men, and in their 
hearts. It will no longer be the threat of punishment 
or the promise of reward that makes us do God's 
will, but it will be love that will drive us to do what 
we are supposed to do and what we need for our-
selves and for each other. When that time comes, 
people will receive forgiveness from God, for then 
they will know the eternal God and know that he can 
forget our sins. So let's hear about Jesus from the 
New Testament. 

Music 

A reading from Hebrews 5: (5-10) 

5 Christ did not glorify himself in becoming a high 
priest, but was appointed by the one who said to 
him, 
 “You are my Son, 
  today I have begotten you”; 
6 as he says also in another place, 
 “You are a priest forever, 
  according to the order of Melchizedek.” 
  7 In the days of his flesh, Jesus offered up prayers 
and supplications, with loud cries and tears, to the 
one who was able to save him from death, and he 
was heard because of his reverent submission. 8 Alt-
hough he was a Son, he learned obedience through 
what he suffered; 9 and having been made perfect, 
he became the source of eternal salvation for all who 
obey him, 10 having been designated by God a high 
priest according to the order of Melchizedek. 

The Word of the Lord  

Sermon part 2  

It was the Son of God - who was to come and create 
a new covenant between God and man. It was the 
Son of God - who became the source of eternal sal-
vation. 

In the Gospel of Luke in the 1st chapter: (30-31) 

30 The angel said to Mary, "Do not be afraid, Mary, 
for you have found favor with God. 31 And now, 
you will conceive in your womb and bear a son, and 
you will name him Jesus.  

A young girl received a strange message, you are 
going to be the mother of the Savior of the world 
and Mary said: It is not possible, but when she heard 
that Elisabeth, who was too old to have children, 
was already 6 months pregnant, Mary said, ok, I'm a 
servant of the Lord, let it happen.  
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Og så dro hun opp i fjellene der Elisabeth bodde 
og da Maria gikk inn til Elisabeth, sparket barnet i 

magen til Elisabeth av fryd, det var lille Johannes 
døperen. Og når Maria får høre det, så begynner 
hun å glede seg og der begynner dagens 

prekentekst: Maria sang en lovsang som vi skal 
høre nå etter salmen.  

Salme før prekenen:  

130 Alle kilder bryter frem i glede 

Det står videre skrevet i evangeliet etter Lukas i 
det 1.kapittel: (46-56) 

46 Da sa Maria: 

          «Min sjel opphøyer Herren,           
    47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. 
    48 For han har sett til sin tjenestekvinne i 

hennes fattigdom. 
 Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, 
    49 for store ting har han gjort mot meg, 

          han, den mektige; hellig er hans navn. 
     

50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn 
          over dem som frykter ham. 

    51 Han gjorde storverk med sin sterke arm; 
  han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. 
           

    52 Han støtte herskere ned fra tronen 
          og løftet opp de lave. 
           

    53 Han mettet de sultne med gode gaver, 
          men sendte de rike tomhendte fra seg. 
    54 Han tok seg av Israel, sin tjener, 
          og husket på sin miskunn 

    55 slik han lovet våre fedre, 
          Abraham og hans ætt, til evig tid.» 
 

56 Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. 
Så vendte hun hjem.  
 

Slik lyder det hellige evangelium.   
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And then she went up into the mountains where 
Elisabeth lived and when Mary went to Elisabeth, 
the child kicked in Elisabeth's belly with joy, That 
was little John the Baptist. And when Mary hears 
that, she began to rejoice and there begins today's 
sermon text: Mary sang a hymn that we will hear 
now after the song. 

Hymn before the Gospel:  
LBW 385 What Wondrous Love is This  

 

The Holy Gospel according to Luke 1:46-56 

46 And Mary said, 
 "My soul magnifies the Lord, 
 47 and my spirit rejoices in God my Savior, 
 48 for he has looked with favor on the lowliness 
of his servant. 
 Surely, from now on all generations will call me 
blessed; 
 49 for the Mighty One has done great things for 
me, and holy is his name. 
  

50 His mercy is for those who fear him 
 from generation to generation. 
 51 He has shown strength with his arm; 
 he has scattered the proud in the thoughts of their 
hearts. 
 52 He has brought down the powerful from their 
thrones, and lifted up the lowly; 
  
53 he has filled the hungry with good things, 
 and sent the rich away empty. 
 54 He has helped his servant Israel, 
 in remembrance of his mercy, 
 55 according to the promise he made to our an-
cestors, 
 to Abraham and to his descendants forever." 
 

56 And Mary remained with her about three 
months and then returned to her home.       

The Gospel of the Lord 



Preken 3. del: 

Maria fikk verdenshistoriens største oppdrag: å 

være mor for Guds sønn. Midt i fortvilelsen og 
forvirringen rundt å bli gravid uten å være gift, så 
takket hun for at Gud hadde sett henne, og at han 

hadde gitt henne den store oppgaven.   

Når vi ber, kommer vi ofte med våre til Gud. Har 
dere sett bildet av en mann som bærer på en tung 
sekk. Han går mot korset og legger sekken fra seg 

der. Han reiser seg og går frimodig videre med rak 
rygg. Det bildet hadde jeg på veggen min da jeg 
var tenåring. Det var så trygt og godt å vite at 
Jesus hørte på meg og forstod hvordan jeg hadde 

det. For det er sant at Gud alltid hører våre bønner. 
Når vi sukker og gråter uten ord, så hører han hva 
vi mener å si, hva vi er lei oss for og hva vi 

kjemper med og hva vi må ha hjelp til. Men det er 
bare begynnelsen.  

Å velte alt over på korset og på Jesus og stole på at 
han er der for oss betyr ikke at han løser alle 

problemer og fikser alt for oss. Men det er trygt og 
godt å kunne bære det som er tungt sammen med 
Jesus. Vi er aldri alene, verken med våre sorger 

eller våre vanskeligheter. Jesus går ved vår side og 
følger oss med all sin kjærlighet.  Men – han er 
ingen fikser. Dersom vi tror det, kan vår bønn bli 

vår sovepute. Vi har lett for å bli litt for 
komfortable, vi fristes til å tenke at vi ikke trenger 
å gjøre noe selv, fordi vi overlater alt til Gud og 

stoler på at han finner noen andre som kan gjøre 
det vi ikke vil, eller orker å gjøre. - Noen andre 
som kan fikse problemene for oss, slik at vi bare 

kan gjøre det vi har lyst til. Nyte og ikke yte. Det 
er behagelig å slippe  å ta ansvar for vårt eget liv 
eller for det samfunnet vi lever i og heller  for den 

kirken vi tilhører. De andre kan gjøre det, 
….presten kan jo…    

Men på den andre side, har vi noen 
samvittighetsfulle mennesker som tar på seg for 
mye ansvar. Noen kjenner på ansvaret for kirken 

og tar Guds kall så alvorlig at de sliter seg helt ut, 
men de står også i fare for å stå i veien for at andre 
som burde slippe til og gjøre en innsats. Men de 

sliter seg ut fordi det er så få andre som vil delta. 
Dere har hørt historien om en annen Maria som 
hadde en søster som het Marta. Marta tok ansvaret 

med alt mens Maria bare satt der og hørte på Jesus. 
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Sermon part 3:  

Mary was given the greatest mission in world his-
tory: to be the mother of the Son of God. In the 
midst of despair and confusion about getting preg-
nant without being married, she thanked God for 
seeing her and for giving her the great task. 

When we pray, we often come to God with our 
problems. Have you seen the picture of a man car-
rying a heavy sack? He walks towards the cross 
and puts down his sack there. He gets up and 
walks on boldly with his back straight. I had that 
picture on my wall when I was a teenager. It was 
so safe and good to know that Jesus listened to me 
and understood how I felt. For it is true that God 
always hears our prayers. Even when we sigh and 
weep without words, he hears what we mean to 
say, what we are sorry for and what we struggle 
with and what we need help with. But that's just 
the beginning. 

Turning everything over to the cross and on Jesus 
and trusting that he is there for us does not mean 
that he solves all problems and fixes everything 
for us. But it is safe and good to be able to carry 
what is a heavy burden together with Jesus. We 
are never alone, neither with our sorrows nor our 
difficulties, for Jesus walks by our side and fol-
lows us with all his love. But - he's no fixer. If we 
believe that, our prayer can become our sleeping 
pad. We are prone to become a little too comforta-
ble, we are tempted to think that we do not have to 
do anything ourselves. We leave everything to 
God and trust that he will find someone else who 
can do what we do not want or can do. - Someone 
else who can fix the problems for us, so that we 
can only do what we want. Enjoy and not per-
form. It is comfortable not to have to take respon-
sibility for our own lives and for the society we 
live in and for the church we belong to. The others 
can do it,. .the pastor can do it… 

But on the other hand, we have some conscien-
tious people who take on too much responsibility. 
Some feel responsible for the church and take 
God's call so seriously that they wear themselves 
out completely, but they are also in danger of 
standing in the way of others who should be able 
to make an effort. But the responsible people 
struggle because there are so few others who want 
to participate. You have heard the story of another 
Mary who had a sister named Martha. Martha 
took responsibility for everything while Mary just 
sat there listening to Jesus.  



 Men Jesus sa slapp av Marta, sett deg ned og lytt 
du også og etterpå kan du gjøre dine plikter, og da 

må Maria også hjelpe til. Å lytte til Guds ord er det 
viktigste som vi må gjøre - først! Men dert betyr 
ikke at vi ikke skal gjøre det nødvendige etterpå.  

Ikke alle plikter er like spennende, noe er kjedelig 

og arbeidskrevende.  

Ingenting kan skje uten Gud, Gud er den som 
frelser, men Maria var den som bar fram frelseren. 
Gud er den som gir oss fred, men det er vi som 

bærer budskapet videre - for Gud har ikke munn 
og ikke hender, vi er i dag Jesu munn og øyne, 
ører, føtter og hender, ja til sammen er vi hans 

kropp og det handler om hardt arbeid for oss alle.  

 
Vi kan stole på at Gud alltid er der for oss, men vi 
må ikke tro at det alltid vil være noen andre som 
gjør det som må gjøres. For Gud gir oss 

forskjellige kall og oppgaver og det som må gjøres 
må vi fordele mellom oss, ellers er det noen som 
blir utbrent.  Både hjemme og på jobb og i kirken 

og i vennekretsen har vi en oppgave med å være 
Jesu lem på hans legeme.  

For Maria var det helt konkret. Fosteret i Marias 
mage vokste med næring fra det Maria spiste og 

drakk. Jesus levde bokstavelig talt i henne i 9 
måneder. Og etterpå var hun hans mor slik at han 
lærte alt det han måtte lære for å kunne gjøre den 

oppgaven han var kommet for å gjøre. Vi har fått 
lignende oppgaver, vi er kanskje mødre og fedre, 
ektefeller, besteforeldre og slektninger, vi er 

venner og naboer, og ikke minst vi er medlemmer 
av en kirke. I alle disse oppgavene bærer vi Jesu 
kropp med oss slik som Maria bar Jesus, fordi den 

hellige Ånd var kommet til henne.  

Men nå lever vi i en vanskelig tid, vi hadde ingen 
erfaring i å takle dette da Corona kom. Vi visste 
ikke hvordan drive en kirke uten å kunne samles til 

gudstjenester og felles bønn, vi hadde ingen 
kunnskap i å skape og vedlikeholde vennskap og 
kontakt og vise omsorg uten å kunne møtes. Vi har 

famlet og vi har forsøkt så godt vi har kunnet med 
zoommøter og telefoner og online gudstjenester.  

 

5 

But Jesus said relax Martha, you can sit down and 
listen too and afterwards you can do your duties, 
and then Mary must also help. To listen to God's 
word is the most important thing we must do - 
first! But that does not mean that we should not do 
what is necessary afterwards. 

Not all duties are equally exciting, some are tedi-
ous and laborious. 

Nothing can happen without God, God is the one 
who saves, but Mary was the one who gave birth 
to the Savior. God is the one who gives us peace, 
but it is we who carry the message further - for 
God has no mouth and no hands, we are today Je-
sus' mouth and eyes, ears, feet and hands, yes to-
gether we are his body and that is hard work for 
all of us. 

We can trust that God is always there for us, but 
we must not believe that there will always be 
someone else doing what needs to be done. For 
God gives us different vocations and tasks and the 
things that must be done we must divide among 
ourselves, otherwise someone will burn out. Both 
at home and at work and in the church and among  
friends, we have a task to be a member of Jesus' 
body. 

For Maria, it was very concrete. The fetus in 
Mary's womb grew with nourishment from what 
Mary ate and drank. Jesus literally lived in her for 
9 months. And afterwards she was his mother so 
that he learned everything he had to learn to be 
able to do the work he had come to do. We have 
been given similar tasks, we may be mothers and 
fathers, spouses, grandparents and relatives, we 
are friends and neighbors, and not least we are 
members of a church. In all these tasks we carry 
the body of Jesus with us as Mary carried Jesus, 
because the Holy Spirit had come into her. 

But now we are living in a difficult time, we had 
no experience in dealing with this when Corona 
came. We did not know how to run a church with-
out being able to gather for services and common 
prayer, we had no knowledge in creating and 
maintaining friendships and contact and showing 
care without being able to meet. We have strug-
gled and we have tried as best we could with 
zoom meetings and phones and online worship 
services. 



Men vi har ikke klart å engasjere alle. Det er helt 
klart at det er bare noen få som har bidratt og 

mange av oss er utslitt. Nå står vi overfor en ny tid, 
når samfunnet og kirkene sakte, men sikkert skal 
åpnes og vi igjen kan gjøre det som bant oss 

sammen før. Samles til gudstjeneste og bønn og 
kirkekaffe, der vi kan utøve kjærlighet og varme 
og omsorg og støtte og hjelp.  

Kirken har vært stengt i over ett år, nå ser vi lys i 

Corona-tunellen. Men vi vet ikke hvordan vi skal 
gjøre det, for kanskje folk har blitt så konvertable 
med å kunne se på online gudstjenester når de vil, - 

eller la være, behagelig og deilig å slippe å reise til 
kirken på et bestemt tidspunkt. Kanskje vi er blitt 
vant til å tenke at søndagen er fridag der vi ikke 
trenger å yte noe til kirken. 

Maria var et alminnelig menneske som vi. Selv om 

Marias oppgave var det viktigste som noen gang er 
gitt et menneske på denne jord, så er vi alle viktige 
medarbeidere i Guds øyne.  

Vi skal gjøre som Maria, for Maria er et forbilde 

både for kvinner og menn, for Gud viser sin styrke 
i svakhet. Han viser at han har bruk for oss 
mennesker ved å la seg føde av en ung kvinne, 

Gud lot Maria mate og stelle Jesus og han viser oss 
dermed at Gud er totalt avhengig av oss. Han har 
gjort oss til sine medarbeidere, med-skapere og 

samarbeidspartnere.  

I dag er det vi som bærer dette budskapet videre. I 
dag er det vi som viser verden at Gud finnes, at 
Gud viser sin storhet ved å være svak. Og i vår 

svakhet skal vi gjenskape Mindekirkens 
menighetsfellesskap og vi skal juble som Maria. - 
Dersom vi makter å bevege oss ut av vår Comfort-

sone og bretter opp ermene og er villige til å ta i et 
tak. Vi vil redde menigheten. 

Ære være Faderen og Sønnen og Ånden som var 
og er og blir en sann Gud fra evighet til evighet, 

amen. 
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But we have not managed to engage everyone. It 
is quite clear that only a few have contributed vol-
untarily and many of us are nearly burned out. 
Now we are facing a new era, when society and 
churches will slowly but surely open up and we 
can once again do what bound us together before. 
Gather for worship and prayer and church coffee, 
where we can exercise love and warmth and care 
and support and help. 

The church has been closed for over a year, now 
we see light in the Corona tunnel. But we do not 
know how to do it, because perhaps people have 
become so comfortable with being able to watch 
online services whenever they want, - or not.  It is 
comfortable and nice to not have to travel to 
church at a certain time. Maybe we've gotten used 
to thinking that Sunday is a day off where we do 
not have to give anything to the church. 

Mary was an ordinary human being like us. Even 
though Mary's task was the most important mis-
sion ever given to a human being on this earth, we 
are all important associates in the eyes of God. 

We will do what Mary did, for Mary is a model 
for both women and men, for God shows his 
strength in weakness. He shows that he needs us 
humans by giving birth to a young woman, God 
let Mary feed and care for Jesus and in that way, 
he shows us that God is totally dependent on us, 
He has made us his co-workers, co-creators and 
partners. 

Today it is we who carry this message forward. 
Today it is we who show the world that God ex-
ists, that God shows his greatness by being weak. 
And in our weaknesses we will recreate the parish 
community of  Mindekirken and we will rejoice 
like Mary. - If we are able to move out of our 
Comfort zone and roll up our sleeves and are will-
ing to do the work. We will save the congregation.  

Glory be to the Father and to the Son and to the 
Holy spirit as it was in the beginning is now and 
ever shall be. Amen 

 


