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I Budolfi, Aalborg Domkirke, hvor Peter Østerby-Jørgensen blev præsteviet i 1987 findes en indskrift
fra Sl 27,4 i oversættelse fra Lutherbibelen (1585): »En ting beder jeg af Herren, det ville jeg gerne, at
jeg måtte blive i Herrens Hus al mit livs tid, at skue den skønne Herrens gudstjeneste og at besøge
hans lejr«. En sådan holdning er nerven i denne prædikensamling, som det også fremgår af samlingens titel, hentet fra højmessens indgangsbøn i dens klassiske form: »Vi er kommet ind i dette dit
hus…«, for de 34 prædikener fornemmes som kærlighedserklæringer til Guds-huset og den gudstjeneste, det er bygget til at tjene.
Sansen for gudstjenestens herlighed er vågnet i forfatterens helt unge dage under inspirerende vejledning fra sognepræst Børge Barsøe, Virring (1938 til 1979), som det fremgår af prædikenen til Nytårsdag. Med årene er den blevet stadig uddybet ved hans erfaringer som sognepræst gennem 20 år sammen med de gudstjenestefejrende menigheder. Prædikenerne genlyder af taknemlighed over Den
hellige Dåb, Den hellige Nadver og Det hellige Evangelium for nu at anvende et ordvalg, der er karakteristisk for hans prædiken.
Glæden over liturgien går hånd i hånd med, at der tales »sandt om småt og stort og jævnt om alt det
høje«. I et i bedste forstand dagligdags sprog og under relevant inddragelse af vor aktuelle situation
som kirkeligt og folkeligt fællesskab redegøres for den pågældende dags eller fests anliggende i lyset af
Den Opstandnes nærvær ved døbefont og nadverbord. Ofte underbygget af velvalgte citater fra de
store salmer, og med rosværdig klarhed opsummeres og repeteres i korte sætninger dagens indhold og
anliggende, ligesom hver prædiken som overskrift har en salme-linje, der udtrykker dagens scopus.
20 af de 34 prædikener er hentet fra Jule-, Påske- og Pinsefejringen samt fra Bebudelsen, Himmelfarten og Alle helgen. Ud fra de centrale frelsesbegivenheder ― og med en bemærkelsesværdig fremhævelse af hver søndag som en ugentlig fejring af Kristi opstandelse ― forkyndes Evangeliet, ofte under fin udnyttelse af den indsigt i gudstjenestens og sakramenternes væsen og gave, som Grundtvig i
sine salmer har skænket den danske kirke.
Som Peder Palladius i sin Visitatsbog lærer præsterne det, bliver Peter Østerby-Jørgensen ikke træt af
fra prædikestolen at henvise til døbefont og alter, for at kalde menigheden til at stole på og hvile i Dåb
og Nadver, de handlinger, som Den Opstandne selv ved Helligåndens kraft øver i os til tro og håb og
kærlighed...
»Udvalgte prædikener« er modne frugter af en sognepræsts solide indsigt i og levende anvendelse af
den tros-skat, som virker i den danske folkekirkes klassiske højmesse, når menigheden fejrer gudstjenesten i den fylde, som den er overleveret os fra oldkirken og fra den evangelisk-lutherske reformation
og lever hos i dag ikke mindst i kraft af vore store salmedigtere.
Bogen er inspiration for præst og menighed til at fejre gudstjeneste hver søndag i »dette dit hus« ―
for livets skyld ― ad majorem gloriam Dei.

