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Få fat i den indre, dybe kilde

”… en kilde, som vælder med vand til evigt liv.”
Johannesevangeliet 4,14

Jeg havde som barn den store lykke at få lov til at til-

bringe hver eneste sommer i et sommerhus på Sydfyn 

sammen med min bedste ven. Hans mor passede os, og 

vi boede sammen hele sommeren under primitive forhold: 

Ingen el, vand eller wc. Toiletaffaldet gravede vi ned, og 

drikkevandet hentede vi ved en nærliggende gammeldags 

vandpumpe. Det var vores opgave som drenge at sørge for, 

at der altid var en spand frisk vand i køkkenet.

Her lærte jeg, at der er noget ganske særligt ved en så-

dan vandpumpe. For hvis den har stået ubrugt for længe, 

så skal den spædes med en smule vand. Ellers virker pum-

pen ikke. Til gengæld kan bare den mindste smule vand 

sætte den i gang, så den kan pumpe vand i det uendelige.

Jeg har ofte tænkt på, at en prædiken eller andagt kan 

sammenlignes med en sådan smule vand. Det kan være 

en tanke, et ord, en hændelse, noget overraskende, en un-

dren, en ubetydelighed, som kan være med til at sætte 

den indre inspiration i gang og give adgang til kilder, som 

man ikke anede, var inden for rækkevidde. Når en prædi-

ken lykkes, er det, som når en vandpumpe spædes. Så får 

man fat i den indre, dybe kilde og kan øse masser af rin-

dende vand. En prædiken eller andagt hverken kan eller Vandpumpe på Nygård, Als
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skal mætte eller slukke tørsten, men den skulle gerne give 

en tanke, som kan sætte andre tanker i gang.

Denne bogs titel Giv mig en tanke er inspireret af en 

samtale mellem en læge og en skizofren patient. Et stykke 

inde i samtalen spørger lægen: ”Jeg synes, jeg kan se på 

dig, at du er ved at glide ind i din egen verden lige nu – er 

det rigtigt?” ”Ja,” svarer patienten stille. ”Er der noget, jeg 

kan gøre for at få dig tilbage til os to igen?” spørger lægen. 

Og patienten svarer: ”Ja, giv mig en tanke, som jeg kan 

koncentrere mig om.”

Jeg håber, at de kommende andagter vil kunne give en 

sådan tanke eller være den smule vand, der kan inspirere 

og give adgang til den levende kilde, Jesus Kristus.


