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Der er tyngde i indholdet og farve i fremstillingen. Prædikerne er lette at forstå og sigter mod det almene. De
bliver hængende i erindringen. Kristian Østergaards prædikener er undertiden skarpe og polemiske, men der

går en strøm af historisk bevidsthed og medlevende humor igennem dem.

Udvalget af prædikener er foretaget således, at de snildt lader sig læse som selvstændige essays. Kristian
Søndergaard inddrager en række af verdenslitteraturens største - bl.a. Dostojevskij, Søren Kierkegaard,
Selma Lagerlöf og Friedrich Schiller. Men der er også miniportrætter af danske historiske skikkelser som

Leonora Christine, Griffenfeld og Struensee. Kristian Østergaard tager tillige en holmgang med tidens temaer
- f.eks. de uundgåelige som islam og præster, der ikke tror på Gud. Mod en stjerne rummer 40 engagerede
prædikener, der vidner om en vilje og en evne til at tale om kristendom med moderne mennesker, så det

bliver tydeligt, hvorfor det kristne budskab naturligt hører hjemme i en verden, der af tidens profeter betegnes
som sekulær.
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