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Oplæg på forskellige seminarer (2017-2018) 

ved deltagere i liturgisk arbejdsgruppe ’gudstjenesten’ 

2017-2019 

 

A. GUDSTJENESTESYN 

 

Skitse til et gudstjenestesyn 

v. biskop Marianne Christiansen 

 

 

  

Spørgsmål og forsøg på svar 

Hvad er meningen med gudstjenesten og hvorfor går man i kirke? Måske er svarene de samme, måske ikke. 

 

Gudstjeneste er mange ting. I en evangelisk–luthersk forståelse er det en forsamling om Guds ord, hvor 

evangeliet høres og menigheden svarer i bøn og lovsang og bekendelse (”Intet andet, end at vor kære Herre 

selv taler med os gennem sit hellige ord, og vi omvendt taler med ham gennem vores bøn og lovsang” 

(Luther i Torgau-prædikenen)) Som fænomen er det, at mennesker samler sig og lytter og siger og synger 

noget uden andet formål end at gøre det. 

 

I det følgende drejer det sig om søndagsgudstjenesten.  

Hvad er meningen med søndagsgudstjenesten? 

 

Jeg vil svare sådan:  

- At møde Gud i skikkelse af Ordet. 

 - At fejre opstandelsen, og - igennem den som prisme – skabelsen. At fejre, at livet er skabt af Den Gode til 

det gode, og at Helligånden er tilstede i verden og livet og hele tiden skaber tro og håb og kærlighed og mod. 

- At gå hen et sted, hvor man kan forvente at høre noget om Gud og få næring og sprog til en tro. 

 

Søndagsgudstjenesten har ingen anden anledning end, at det er søndag 

Intet formål, ingen målgruppe. Den er en fejring af – søndag, 

Søndagsgudstjenesten er det rum, hvori det bliver forkyndt, gjort kendt, at Kristus er opstanden, og hvori der 

bliver svaret på det med bekendelse, bøn og lovsang, og det bliver fejret ved nadveren. 
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Gudstjenesten tolker sig selv – og tolker også kirken: Hvad er det for en forsamling, hvad forsamles de om, 

hvem bliver de til i mødet med Guds Ord? Gudstjenesten forkynder, hvilken Gud, der tjener og tjenes, og 

hvad der er, forsamlingen sendes afsted med – og forvandles til at være. 

 

 

Måske er en sådan definition sort snak, hvis man ikke tager udgangspunkt i teologien, men f.eks. i en 

socialvidenskabelig eller (religions)psykologisk tilgang. 

For der kan være mange andre grunde til at gå i kirke: At føle fællesskab, at blive opbygget, at få fred, at få 

en religiøs oplevelse og en oplevelse af nærvær med Gud osv. 

 

Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem meningen med gudstjenesten og erfaringen af den. For 

hvordan erfarer man, at Kristus er opstanden? For så vidt, som det kan erfares, giver salmen ”Hvad er det at 

møde den opstandne mester” (DDS 249) en række forskellige bibelske bud, hvordan det ”føles”. Salmen 

fortæller om vidt forskellige erfaringer: sønderknuselse, glæde, forvirring, undren, frygt og håb, mod, 

salighed. Hvis gudstjenesten tænkes at skulle sigte mod at fremkalde erfaringen af mødet med den 

opstandne, så er det ikke nemt at finde de rette virkemidler. 

 

Jeg tror derfor, at det centrale i synet på og arbejdet med gudstjenesten er at fokusere på, hvordan liturgien 

kan danne den bedste og mest – ja, renfærdige, ægte, oprigtige form om den begivenhed, at Ordet, dvs. 

forkyndelsen af Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandne, møder det enkelte menneske og skaber den 

hellige almindelige kirke og de helliges samfund af tilgivede syndere og kødelige dødelige modtagere af det 

evige liv. Det vil altid erfares og føles forskelligt. 

 

Liturgi 

For mig er gudstjenestens møde hellig grund, som kalder på omhu og skønhed og menneskelig omsorg i 

forberedelse og gennemførelse. Liturgikeren Rainer Volp taler om, at det at søge Gud er menneskets 

højeste krise, som derfor skal omgås med den højeste ethos  - altså med den største etiske varsomhed og 

hensyn til andre mennesker. 

 

Jeg kan slet ikke forestille mig, at det rum, hvori forkyndelsen sker, ikke skal være præget af skønhed og 

orden og ritualisering – ligesom enhver stor menneskelig begivenhed og fest. Gudstjenesten skal være et 

frirum, hvor mødet med Ordet sker så frit som muligt og uden at nogen bestemt følelse eller reaktion skal 

nødes frem.  Man ved aldrig, hvornår og på hvad måde man kommer til at høre den opstandne sige: ”Det er 

mig, den der taler til dig” (Joh 4, 26) 

Gudstjenesten skal forberedes og gennemføres, så det er muligt, men ikke påtvunget at erfare et møde. 

Gudstjenesten skal rumme forkyndelsen og fejringen, som alle kan tage del i al offentlighed og åbenhed, på 

en måde, så ingen bliver tvunget eller pånødet en bestemt følelse eller religiøs oplevelse. 

 

Derfor er det vigtigt for mig, at der er fælles ”spilleregler” og at jeg ikke har en fornemmelse af, at nogen 

styrer gudstjenesten.  Jeg ville føle det som et overgreb, hvis nogen tilrettelægger, hvad jeg skal føle og 

erfare. Derfor er der for mig grænser for de æstetiske virkemidlers påvirkning  
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Dybest set er sangen, musikken, blomsterne, skønheden, det rene gulv og lysene rettet mod Gud og ikke 

mod mig. Det er til Guds ære. Det er nok svært at sige og tænke nu – dels fordi vi nødig vil, at noget skal 

blive opfattet som et offer. Dels, måske, fordi vi ikke regner med, at Gud er interesseret i skønhed,  - eller 

måske ikke engang rigtig regner med, at Gud for alvor er til stede. 

Men hvis vi sammenligner med de få andre begivenheder, hvor vi gør noget til en andens ære – og det er 

måske dybest set kun begravelser – så omgiver vi dem med skønhed og værdighed og i taknemmelighed og 

til ære for den døde – og fordi begivenheden rummer så mange følelser og tanker, at man må omgås 

varsomt med dem ved at holde formen.   

 

I øjeblikket er fokus i høj grad på, hvordan deltagerne ”får en god oplevelse” – også ud fra det kristelige 

synspunkt, at vi holder gudstjeneste for menighedens opbyggelses skyld og ikke for Guds, og at det derfor 

drejer sig om, at menigheden føler sig hjemme og godt tilpas og rummet og tiltalt.  

”Modtageren bestemmer budskabet”, som det hedder i (nok snart ikke mere) moderne kommunikations- og 

ledelsesteori. Derfor tilbøjeligheden på at indrette gudstjenestens æstetiske virkemidler på menigheden som 

modtager.  

Men gudstjenesten beror på, at der er et budskab, som modtageren ikke har bestemt, men som er afgivet af 

afsenderen på forhånd og til stadighed.  

Og hvis gudstjenestens møde skal tages alvorligt, er menigheden også afsender i bøn og lovsang, ord og 

musik og skønhed. Hvilken umage vil du gøre dig for at svare på skabelsen, frelsen og fornyelsen? Hvor 

smukt og højtideligt vil du forberede festen for det højeste mysterium? 

 

Spørgsmål:  

Hvad betyder overleveringen i gudstjenesten? 

Laver man en gudstjeneste eller holder man den? 

Hvad er kriterierne for en god gudstjeneste, hvis gudstjenesten er en samtale med Kristus i ord og bøn og 

sang? 

Er gudstjenestens æstetik rettet mod menigheden eller mod Gud? 

 

 

For at få skik på tankerne vil jeg prøve med fire overskrifter, der for den opmærksomme læser kan føjes ind i 

den gængse liturgiske firedeling af gudstjenesten: 1) Gudstjenesten forsamler; 2) gudstjenesten forkynder; 

3) gudstjenesten fejrer; 4) gudstjenesten sender. 

 

 

Gudstjenesten forsamler 

Hvem bliver man af at gå ind i gudstjenesten? Og som sagt: Jeg forudsætter, at gudstjenesten er der på 

forhånd. Den er ligesom et spil eller en leg noget, der findes, men som igen og igen skal finde sin form, når 

mennesker spiller den, leger den, fejrer den.  
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Man skal forblive sig selv og samtidig være det sammen med andre og derved (måske) opdage fællesskabet 

med dem, man ikke har andet til fælles med end at være til stede og møde Guds ord sammen. 

Ved at gå i kirke tager man del i andres liv, fordi man går derhen for at være sammen med andre. 

Graden af, hvor hjerteligt eller intimt samværet er, reguleres af liturgien og af den lokale ”stemning”. 

 

Klangen er det første der samler: Klokker og musik. Idet man hører noget sammen, hører man sammen. 

Man oplever og sanser noget fælles. Man begynder med at tage imod og ikke yde. Rummet og klangen og 

luften forsamler. 

Hvad samles man om? Den måde, som bønner og læsninger taler om Gud på, er det, der konstituerer 

fællesskabet. Afhængigt af, hvad det er for en Gud, vi samles om at møde, bestemmes det, hvem vi er og 

hvad vi skal med vores liv. Også her kan der være forskel på accentuering af modtageren og afsenderen: 

Skal de ord og den musik og måske de billeder, der bruges om Gud spejle deltagernes ”fornemmelse for 

Gud” eller tro eller skal de gentage Biblens og bekendelsens og traditionens udtryk for Gud? Liturgien bør 

udtrykke, hvem den Gud, vi forsamles om, er, men hvordan er samspillet mellem overlevering og 

trosgrundlag og deltagernes tro og forestillinger? 

 

Det fællesskab, der ligger i at være i samme rum og høre det samme og måske endda sige og synge og 

spise og drikke det samme, kan i liturgien udvides til et fællesskab gennem tiden. Det kræver et vist mål af 

gentagelse og overlevering. Det har betydning, om der gentages ord og forløb og rytmer, som løber gennem 

tiden – fra Jesus eller længere eller kortere. Det minder om, at kristendommen beror på begivenheder i tiden 

og verden, og at den formidles ved overlevering fra menneske til menneske. ”Herren være med jer”, ”Fred 

være med jer”, Opløft jeres hjerter”, apostolsk og aronitisk velsignelse, fadervor og trosbekendelse osv. er 

ikke meddelelsesord. Det er gentagelsesord, der gennem tid og sprog forbinder den lokale forsamling og det 

enkelte menneske med den universelle menighed. 

Spørgsmål: 

Hvem skal bestemme, hvilken klang forsamlingen samles i? 

Hvordan skal stemningen i rummet være til gudstjeneste  

Er de arvede ord fremmedgørende eller fælleskabsstiftende eller begge dele 

og mere? 

Hvordan skal man, når man kommer ind i gudstjenesten, finde ud af, hvilken 

Gud man samles om? 

Er det en fordel lokalt at bestemme liturgien eller er det en fordel at tage del i et 

fælles forløb, bestemt af hvem? 

 

 

Gudstjenesten forkynder 

Forholdet mellem Ordet og ordene er et stort emne. Vel forholder det sig sådan, at det ord i Johannes-

prologen (Joh 1, 1-18), hvor Jesus kaldes for Ordet (stavemåden med stort er præget af en grundtvigsk 
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skrevne ord, og mere med ’mening’. Men hele forkyndelsen af, at Jesus er Kristus, beror på ord. Det beror 

på, hvad vi kalder Gud, hvad vi siger om Gud, mennesker, livet, verden. Tilgivelsen, nåden, frelsen er 

ordbegivenheder. Forkyndelsen, fortællingen om Jesus og forkyndelsen af hans – ja, ord, sker i ord. Selv 

sakramenterne, de hellige handlinger er helliget ved ord. Der er ingen vej uden om, at den kristne 

gudstjeneste beror på ord, der fortolker Gud, livet og verden. 

 

Biblen er central i gudstjenesten som læsebog og som udgangspunkt for forkyndelsen. Forkyndelsen er 

udlægning af skrifterne. Vekselvirkningen mellem bekendelsen og skriften er både et historisk og et 

dogmatisk og liturgisk spørgsmål, men uanset, hvor man lægger vægten, så er ordene afgørende i 

gudstjenesten. 

Det er aldrig ligegyldigt, hvad der siges eller synges eller læses. Alt får betydning. 

 

Det opleves af nogle som problematisk eller kedeligt, at der er så mange ord. Kan man begrænse mængden 

af ord uden at borttage noget vigtigt? Kan der skabes et skønnere forhold mellem talte og sungne ord, hørte 

og læste, ordløs musik og stilhed? 

Det er svært at komme uden om, at den kristne gudstjeneste taler særligt til høresansen (jf. Luk 11, 27: Joh 

20,29; Rom 10,14-17 samt utallige steder i evangelierne). Kristentroen grunder sig på noget, man har hørt 

og ikke set. At tale med Kristus gennem hans hellige ord og gennem bøn og lovsang er lydlige fænomener. 

Høresansens ”modtageapparat” sidder inde i hovedet, men hele kroppen påvirkes af lydsvingninger. Når 

høresansen er fremtrædende i gudstjenesten, må de lydlige udtryk også omgås med stor omhu fordi de 

danner mødestedet med Guds Ord. Hvordan skal den klang og stemmeføring og musik være, som udtrykker 

og svarer på Guds ord? Den ordløse musik i gudstjenesten er egentlig ikke ordløs, for den er reaktion på 

ord. 

 

Hørelse forudsætter tid. Høre-indtrykkene forløber i tid. Et billede kan du se et øjeblik, en lugt, en smag og et 

føleindtryk kan også give mening i et kort øjeblik, men hørelse af musik og ord kræver tid, for at der kan 

opstå mening, fordi den ene lyd følger efter den anden for at danne en melodi eller en kæde af ord, der giver 

mening. 

 

Gudstjenestens forløb er et klangligt og musikalsk forløb i tid, hvad enten det er talt, sunget eller spillet. 

Rækkefølgen af det, der synges og siges og spilles, forkynder også, for det fortæller en historie. Begynder 

gudstjenesten med anråbelse og bøn eller lovsang, ”forbarm dig”, ”ære være Gud”?  Eller begynder den med 

”I dag skal vi høre om, at Gud elsker os”? Lægges der vægt på forklaring, intellektuel forståelse, klanglig 

skønhed, storhed, nærhed, gådefulde ord eller powerpoint med klare pointer? Selv med et på forhånd 

fastlagt forløb af bønner, salmer, læsninger, bekendelse og prædiken, kan det klanglige udtryk være vidt 

forskelligt. Spørgsmålet er, om et ord kan høres uafhængigt af dets klang? Betyder det det samme, når det 

siges eller synges forskelligt? 

 

Salmerne rummer i sig selv dobbeltheden af forkyndelse og svar. Samtalen med Kristus finder sted i 

salmerne, og på den enestående måde, at det enkelte menneske i fællesskab med andre lægger stemme til 

samtalen. Salmerne skal som musik og tekst have en sådan karakter, at de kan rumme mødet med Guds 

Ord. Salmerne skal læres og formidles. De er ikke indslag i gudstjenesten, men sætter lige så meget som 

læsningerne gudstjenestens forløb og fortælling 
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Den enkelte søndag er i kirkeåret en del af en samlet fortælling om den treenige Guds handlinger. Kirkeårets 

fortælling fortolker tiden og årets forløb i lyset af evangeliet. Det opdager man selvfølgelig kun, hvis man 

regelmæssigt deltager i gudstjenester. Men det er vigtigt alligevel. Der er ting, der vigtige, selv om de ikke 

altid bliver opdaget. Når de opdages, forhøjer og fordyber de glæden og meningen, og måske gør de det 

også i det ubevidste, ligesom smagen af en fint krydret ret kan være helt vidunderlig, selvom man ikke ved 

hvorfor. Det skal være muligt at søge dybere ned i hvert led og hver tekst og hvert forløb. Hvis alting 

indrettes på at give så stor som mulig umiddelbar appel og forståelse, risikerer vi – måske – at miste de 

dybder og reservoirer af mening og forkyndelse, som vi ikke selv forstår    

 

Prædikenen er en del af liturgien og har sit udgangspunkt i mødet med Ordet. Man lytter anderledes til en 

prædiken eller til andre taler. Forudsætningen for det er tilliden til, at prædikanten har bestræbt sig til det 

yderste på at møde skriften og udlægge den. 

    

 Spørgsmål: 

Hvordan skal musikken lyde, som – lovpriser; forkynder; bærer sang; fortolker tekster; sætter 

det fælles rum? 

Hvordan skal forholdet mellem bibellæsning og udlægning være? 

Hvem skal formulere bønnerne i gudstjenesten? 

Vil større variation i tekstlæsningerne være en styrke eller svaghed? 

Hvad er meningen med prædikenen? 

   

Gudstjenesten fejrer 

Fordi opstandelsen er virkelighed, der giver grund til at holde gudstjeneste, er gudstjenesten altid en fest, og 

forberedt som fest. Selv om høresansen er fremherskende, er synssansen og lugtesansen, smagssansen og 

følesansen også med til festen og skal kunne glæde sig over skønhed og ægthed. Og god luft! 

 

Fejringen har sine steder og begivenheder i dåb og nadver. 

I begge begivenheder er død og liv, sorg og glæde, skyld og forløsning. Sakramenternes begivenheder 

skiller sig ud ved at være handlinger og have elementer, som er uløseligt forbundet med ordene, der tolker 

dem og giver dem mening og kraft. 

I gentagelsen af handlingerne får den enkelte del sammen med både den tilstedeværende og den 

universelle menighed i tiltalen og gaven, genfødslen og bespisningen. At det foregår i den ellers hørte, 

sungne, talte og spillede gudstjeneste, forstærker sakramenternes ”anderledeshed” som åbning til 

evigheden igennem det legemlige. Er der noget, der skal omgives med respekt og høj etik og æstetik, må 

det være sakramenterne. De kan aldrig forklares udtømmende, men skal fejres for at finde sted. 

 

 Spørgsmål: 
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Betyder Den Augsburgske Bekendelses artikel 7, at vi skal være enige om, hvordan vi 

fortolker sakramenterne eller  ”forvalter ” dem?  

Hvilken betydning har det for gudstjenesten, at sakramenterne fejres eller ikke fejres i 

søndagsgudstjenesten? 

    

 

Gudstjenesten sender. 

Meningen med at gå i kirke er at gå ud igen. Gudstjenestens liturgi skal som fortælling om den treenige Gud 

også rumme en udsendelse til det liv og den verden, som er elsket opholdt, fornyet og frelst.  

De sker ved velsignelsen. I mange kirkesamfund varieres velsignelsens ordlyd. Det er ikke tilfældet i 

folkekirken, hvor gentagelsen af den aronitiske velsignelse og den gestik, der er forbundet med den, har sat 

et stærkt præg på forståelsen af gudstjenesten. Det tror jeg ikke er dårligt. Man kunne sige, at hele 

gudstjenestens væsen fortolkes i velsignelsen. Den og andre gentagne led i gudstjenesten giver sprog til 

livets og gør, at det enkelte menneske har ord at tage med sig og bruge selv over for andre mennesker og i 

sit eget trosliv. Derfor er gentagelser vigtige i liturgien. Man skal have ord med sig by heart og helst også 

melodier. På den måde myndiggør gudstjenesten deltagerne: Man lærer noget, som man tager med sig. 

 

Liturgien og forkyndelsen sigter/ bør sigte på at sende gudstjenestens deltagere ud med fred. ”Fred være 

med jer” betyder vel, at freden ikke er min egenskab eller ejendom, men en ledsager, der skal bringes ud i 

verden. 

Om menighedens gang ud af kirken skal ledsages af musik eller af kaffe eller af snak må overvejes. 

 

Den måde, der fejres gudstjeneste på i folkekirken, har betydning for kulturen i øvrigt. Liturgi som forløb og 

”teatralitet” sætter en kulturel standard. Og omvendt: De kulturelle og æstetiske udtryk, der er for hånden, og 

som mennesker evner og magter, præger gudstjenesten (kan man læse, synge, er der nogen, der skan 

spille, skal man bruge it og elektronik, forstærkning, er der råd til udsmykning mm.?) Det, at der foregår 

noget på et bestemt tidspunkt i ugen, som giver lyd, er normsættende – og kan vække både modstand og 

tilslutning. Sproget, musikken, poesien og tekstilerne, kunsten sætter standarder: Mødet med Gud skulle 

gerne være omgivet af det bedste, vi formår, - velvidende at ”perlestukken silkebredt” (DDS 100) ikke er nok, 

men hjertets fattigdom og længsel. Dog skal der netop poesi og rum til at udtrykke og dele den viden. 

 

 Spørgsmål: 

Hvordan er forholdet mellem ind- og udgangsbøn, præ- og postludium og ind-og 

udgangssalme og ind- og udgangskollekt? Er det vigtigt eller smukt med symmetrien eller skal 

noget gå hurtigere? 

 Skal der siges mere til sidst eller er alt sagt? 

Hvordan bør forholdet mellem gudstjenestens og kulturens udtryk være: Skal der være 

overensstemmelse og med hvad, eller skal gudstjenesten være en ”modkultur” 
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Gudstjenestesyn 

v. sognepræst Jens Ole Christensen 

 
 

Under læsningen af Luthers to korte skrifter om gudstjenesten fra 1523 – Formula Missa og Deutche Messe 

– hæfter jeg mig ved et grundlæggende træk. Der er nemlig i de to tekster et fælles snit mellem det punkt, 

hvor Luther er principiel og de mange punkter, hvor han er pragmatisk: 

Det principielle er, at gudstjenesten er det sted, hvor Gud 

møder sit folk i nådemidlerne.  

Derfor er gudstjenesten en samtale mellem Gud og menigheden: 

Han taler til os i prædikenen, bibelteksterne, dåben, nadveren, 

absolutionen og velsignelsen. Og vi svarer ham i bønnerne, 

salmerne og trosbekendelsen. 

Det er det uopgivelige i Gudstjenesten, at troen kommer af det, 

der høres og det, der høres kommer i kraft af Kristi ord (Rom 

10,17). Kristi ord her brugt i bred forstand, nemlig både som det 

hørte ord og som det ord, der materialiserer sig i vand (dåben) 

og brød og vin (nadveren). 

Alt andet i gudstjenestetænkningen er principielt til forhandling 

bør løses pragmatisk. Luther spørger i sine to skrifter 

grundlæggende om, hvad der tjener sagen. Nemlig 

nådemiddelmødet mellem Gud og menneske, som er 

gudstjenestens overordnede formål.  

Og så er han for øvrigt rede til at foretage forandringer, fordi, der ”må voves noget i Kristi navn” (Formula 

Missa). 

Luther er derfor også optaget af at sige, at den gudstjenesteordning, han selv har stået fadder til i 

Wittenberg, ikke må blive ”en lov” for andre. På andre steder kan det gøres anderledes. Med et nutidigt 

udtryk er han kontekstuel i sin gudstjenestetænkning. 

Men det kontekstuelle betyder i praksis, at han er 

omsorgsfuldt/konservativt pragmatisk. Han er ikke indstillet 

på i det stillestående stændersamfund at lave flere 

ændringer i den overleverede gudstjeneste end højst 

nødvendigt. Han kan dog samtidig være yderst kritisk overfor 

dele af den overleverede gudstjenesteordning og kan for 

eksempel skrive kritisk om epistlerne, at de må være 

anordnet, af en ”noget ulærd person”, der er mere optaget af 

formaningerne i brevene end af de steder evangeliet fremhæves. 

Denne pragmatik går så langt, at han med en vis sindsro ser på at ”den tredje messe”, som i øvrigt står hans 

hjerte nær, næppe er realisabel. I hvert fald ikke i hans levetid. 

 

Den tredje messe er en messe alene for de troende, som ”med mund og hånd” afslører, at de er ægte 

kristne. Her ønskede han tilsyneladende de helliges samfund og nadveren praktiseret. Den tredje messe kan 

måske bedst sammen lignes med pietismens konventikler eller vækkelsesbevægelsernes gudelige 

forsamlinger (missionshuse). Det betyder, at hvis man forsøger at skelne mellem missionshusenes 

evangeliske møde og gudstjenesten ved at sige, at gudstjenesten er menighedens ugentlige fejring af 

opstandelsen mens mødet ”bare” er en evangelieforkyndelse, ville Luther formodentlig kommentere det med 

noget i retning af, at det er en pragmatisk mulig skelnen, men ikke en teologisk nødvendig.  

I praksis var der i Wittenberg tre 

gudstjenestetyper med prædiken 

ugentligt: 

1. evangeliegudstjenesten, som vores 

højmesse 

2. epistelgudstjenesten, med 

prædiken over brevtekster 

3. Katekismusgudstjenesten, med 

tros- og livsundervisning. 

Bør vi lade os udfordre til variation af 

tekstrækker? 

Luthers gudstjeneteordning er 

principielt meget liberal – i praksis 

meget konservativ/forsigtig. 

Er det et ideal at følge? 
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Jeg vil ikke kunne pege på eksempler i dag på,  at der (konsekvent) tænkes ”tredje messe” i egentligt 

folkekirkeligt regi. Og slet ikke med lukker nadverbord eller offentlig markering af hvem der er velkommen og 

hvem ikke… 

En række møde/gudstjenesteformer i missionshuse og ”højrefløjs”-frimenigheder vil i praksis have træk, der 

minder om tredje messe.  Det gælder også tidebønner – med en blanding af liturgisk bøn og frie bønner – og 

dialogprægede aftengudstjenester med mulighed for personlige vidnesbyrd, som vi selv praktiserer en gang 

månedligt. 

Jeg finder dette snit mellem det uopgivelige og pragmatiske utrolig inspirerende, når det handler om vores 

opgave som udvalg: Der er en hovedsag – Guds møde med sit folk i nådemidlerne -  som skal fastholdes, og 

alle andre vurderinger skal foretages under hensyn til, hvad der tjener sagen og til den indbyrdes kærlighed.  

Men på grundlag af denne forståelse af gudstjenesten som en samtale mellem Gud og menigheden på 

nådemidlernes grund bliver der også et meget vidt spillerum 

til variationer i stil, rækkefølge, betoninger mv.  

Så længe det tjener sagen og sker i kærlighed. 

 

Det betyder også, at man kan udlede en lang række 

funktioner – både nogle Luther selv var opmærksom på og 

nogle, der er udviklet af en senere teologisk og praktisk 

refleksion – af denne tænkning. 

Luther kan for eksempel tale om, at gudstjenesten er 

evangelieserende, i den forstand at den offentlige 

gudstjeneste (også) er for dem, der er ikke-troende. Han 

bruger faktisk det dramatiske ord ”ikke kristne”, hvilket af 

konteksten må betyde ”døbte ikke-kristne”. En udtryksmåde 

man i dag stort set kun finder i evangelikale miljøer. 

Måske er det i virkeligheden et erfaringsargument, der ligger 

bag dette. Det kan være vanskeligt at argumentere principielt 

for Gudstjenestens missionale og evangeliserende karakter; 

men det er åbenlyst at den i visse sammenhænge og for nogle 

mennesker faktisk fungerer sådan. 

Så er den praktiske funktion vigtigere end de principielle 

argumenter. 

Af nutidige eksempler på en tænkning om gudstjenesten som 

missionalt redskab kan nævnes Jan Lindhardts gentagende betoning af, at vi skal give folk ”undskyldninger 

for at komme i kirke” eller min lokale børnegospelleders betoning af, at vi skal lægge gudstjenesten til rette 

de søndage, hvor koret medvirker, så forældrene bliver og får noget ud af det.  

I øvrigt har jeg både som almindelig gudstjenestedeltager og nu som præst oplevet adskillige eksempler på 

mennesker, som gradvist blev ført ind i troen ved at deltage i gudstjenester. Formodentlig kender stort set 

alle kirkelige miljøer den slags eksempler. 

Ligeledes kan Luther også tale om, at gudstjenesten er kateketisk. I gudstjenesten skal ungdommen og alle 

andre oplæres. Det gælder ikke mindst gennem katekismusgudstjenesten, der praktiseredes ugentligt i 

Wittenberg. 

Det er også i lyset af gudstjenesten faktiske kateketiske 

karakter, man skal se Luthers noget overraskende 

forsvarstale for den latinske messe i Deutche Messe. Han 

er bekymret for den latinske messes totale afskaffelse, 

fordi en udelukkende tysk messe – altså den senere 

højtbesungne gudstjeneste på modersmålet - kan gøre de 

studerende provinsielle i deres tankegang. De har en 

opgave med evangeliets udbredelse i mange folkeslag, så 

Tænker vi om Gudstjenesten som en 

møde med Gud, der alene har sit 

formål i sig selv. 

Eller er den også  

- en del af kirkens missionale opgave? 

- en del af kirkens oplæring af sine 

medlemmer? 

…og hvilke konsekvenser skal det i 

givet fald få? 

 

Skal vi – i forlængelse af Luthers tale 

om den latinske messes internationale 

karakter – arbejde for engelsksprogede 

gudstjenester - i det mindste - i de 

større byer? 

…og for engelske salmer i salmebogen 

og (lejlighedsvis) i højmesserne? 

Kan elementer af tredje-messe-

tænkningen komme i spil i vores kultur, 

hvor sekularkulturens forbindelse til 

kirke og kristendom svækkes? 

Af hensyn til de faste  kirkegængeres 

behov for at gå dybere end 

gudstjeneter med mange dåbsgæster 

mv giver rum for! 
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må de lære at høre evangeliet og tilbede på det almindeligt kendte internationale sprog. Man kan jo – 

oversat til nutidig kultur – overveje, hvad dette betyder for brugen af engelske gudstjenester i vores store 

byer, i studentermiljøer og i sogne med mange akademikere og ”globalister”. 

Som nutidige eksempler på en kateketisk anvendelse af gudstjenesten kan nævnes de eksempler der har 

været på katekismusgudstjenester under reformationsjubilæet – nogle steder endog på højmessens plads. 

Eller når gudstjenestedeltagere hjemme hos os efterspørger, at der også prædikes over GT og 

episteltekster, så hører jeg en kateketisk interesse bag. Eller når bestemte prædikentemaer efterlyses, kan 

man høre formuleringer som: ”Det trænger vi til at høre mere om”.  

Interessen for at for konfirmander - og deres forældre – til at deltage i højmesser er formodentlig også en 

kateketisk interesse. Det samme glæder når det blevet vigtigt at fastholde juleafslutninger mv i kirken. 

I den praktiske verden glider den missionale og den kateketiske interesse over i hinanden og det kan være 

vanskeligt at se, hvor den ene enden og den anden begynder. 

 

Hvis man igen skal tænke videre end Luther selv gjorde, giver Luthers tankegang også frihed til stor variation 

i musikstile, i forskellig brug af moderne medier og i næsten endeløse variationer i liturgier.  

Principielt i det mindste. 

 I praksis er det en spænding i reformatorisk tankegang mellem CA 7s store frihed til at vælge ”forskellige 

traditioner og riter eller ceremonier” og CA 15s betydelige forsigtighed, således at ”de skikke der kan 

bevares uden synd bør bevares”. CA7 læses – for mig at se bedst – som det principielle udsagn, CA 15 som 

det pragmatiske. 

For mig at se bliver der hermed også plads til mere oplevelsesorienterede gudstjenesteforståelser i den 

lutherske grundforståelse. Herunder diverse forståelser af gudstjenesten som et drama. 

Hos os er der tradition for at højmessedeltagere i ret stort tal tænder lys i lysgloben under nadver, ligesom vi 

har mere ”karismatisk inspirerede” tilbud om personlige forbøn under nadveren, som der altid er nogle der 

benytter sig af. 

Variationsmulighederne er uendelige så længe nådemidlernes primat fastholdes. For at citere Luther fra en 

anden sammenhæng:  

”For selv om [Kristus] er i alle skabninger og jeg gerne ville finde ham i stenen, i ilden eller også i fange ham 

i en løkke, som han helt sikkert er i, så vil han dog ikke have, at jeg søger ham der uden Ordet, om jeg så 

kaster mig i ilden eller vandet eller hænger mig i en løkke. Han er overalt, men han vil ikke, at du skal famle 

efter ham overalt. Men der hvor Ordet er, der skal du famle, så vil du få fat i ham på den rette måde.” 

(En sermon om sakramentet WA 19, 492)  

Derimod har jeg det lidt svært med talen om gudstjenesten som et kultisk drama, dels fordi det forekommer 

mig faretruende at nærme sig en art messeoffertænkning, hvor Kristi gerning skal gentages og dels fordi 

nådemidlernes forkørselsret som det egentlige mødested mellem Gud og menneske problematiseres.  

Luthers 1523-skelnen mellem det uopgivelige og det pragmatiske vil jeg i hvert fald gerne fastholde. 
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Gudstjenestesyn 

v. sognepræst Jørgen Demant 

Indledning 

Når man læser artikler om optakten til 1992-Gudstjenesteordning (jfr. Holger Villadsen: 

Folkekirkens gudstjenestereform 1991; Books on demand, Kbh. 2011) og selve 

Gudstjenesteordning for Den danske Folkekirke, Ritualbog, (Det Kgl. Vajsenshus’ Forlag, 1992) er 

der to forhold, der træder frem. For det første, at den liturgiske situation op til reformen dengang og 

i dag har markante ligheder. Reformen bliver til på baggrund af 1. opbrud i den faste liturgi 2. 

dispensationer og forsøgsordninger. For det andet at Ritualbogen ikke indeholder en indledende 

refleksion over et gudstjenestesyn, et gudstjenesteligt grundlagsskrift. 

 Holger Villadsen gør opmærksom på, at der i dansk liturgisk tradition er stor 

konsensus. Menighed og præst følger den sorte bog. Der er også en rimelig stor grad af frihed i 

Folkekirken, som udmønter sig i dispensationer og prøveordninger. Og så der ellers den udbredte 

tendens til lovbrud. Hvorom alt er, så er det ikke ideologiske (teologiske, kirkeretlige) forhold, der 

ligger til grund for liturgiske ændringer, det er ’usus’, herunder brud på samme. Anderledes sagt: 

det er spændingen mellem liturgisk ortopraksis og kætteri, der udløser reformer. Op til 1992 anså 

biskopperne det åbenbart for rettidig omhu at samle op på forsøgsordninger og dispensationer 

samt almindelig lovbrud. Kætteriet har en vigtig drivkraft i liturgisk udvikling, og på den måde kan 

man sige, at reformarbejde ikke kun er restaurering, men lige så meget fornyelse.  

 Reformen udløser som sagt ikke en formulering af et ’gudstjenestesyn’ som 

indledning til Ritualbogen. Det indikerer, at forudforståelsen for hvad en evangelisk-luthersk 

gudstjeneste er, stadigvæk i 1992 er rimelig intakt. Med prøveordningen af 1985, hvis hovedsigte 

ikke blev gennemført med 1992-Ordningen, kunne der imidlertid godt have været lagt op til en 

identitets-markering af Folkekirkens evangelisk-lutherske gudstjeneste. 

 Der er som ovenfor antydet en stor lighed mellem dengang og nu: Det er 

forskydninger (dispensationer, forsøgsordninger, lovbrud) i liturgisk brug, der udløser tanker om 

reformer. Imidlertid har spørgsmålet om en reform her 25 år efter også iflg. biskoppernes 

kommissorium en dybere baggrund. Det handler ikke blot om liturgisk ’brug’, men om liturgisk 

’forudforståelse’, eller måske snarere ’indforståethed’, der er gået fløjten siden 1992. Både i 

menighed og blandt præster. Højmessen har hos mange mistet sin ”autenticitet som det sted, hvor 

man mærker gudsnærværet”. Og på den baggrund kaldes der ikke blot på justeringer og 

ændringer i liturgisk ’brug’, men også på en refleksion over gudstjenestens ’væsen’ og ’funktion’. 

Eller sagt på en anden måde: Hvad er identiteten i Folkekirkens evangelisk-lutherske gudstjeneste.  

 I det følgende vil jeg præsentere tre identitets-markører for Folkekirkens gudstjeneste 

i dag.  

Bønnens lov er troens lov 

Den kristne indøver og styrker troen ved at gå til gudstjeneste. Sådan var det for de første kristne, 

og sådan har det været lige siden. I gudstjenestens lovprisning/salmesang, bøn, skiftlæsning og 

udlægning og nadver har de kristne tilkendegivet, hvem deres frelser i denne og den kommende 

verden er. 

Luther reformerede den katolske messe, så det grundlæggende i gudstjenesten blev tydeliggjort, 

nemlig at vi bekender os til en Gud, der først og fremmest er kendetegnet ved selvhengivelsen. 

Derfor har den evangelisk-lutherske gudstjenestes to hovedstykker – prædikenen og 

sakramenterne – også gavekarakter. Vi går til gudstjeneste for at høre Guds løfterige Ord til os 

mennesker: at han frelser os fra synd og død. 

 Det sakramentale er afgørende for evangelisk-lutherske gudstjeneste. Vi skal som 
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kirkegængere mærke, at Gud er med os. Derfor betones Ordets eksterne udtryk i ord, musik, tegn, 

rum, billede. Der går en lige linje fra bibelfortællingen om Guds tilkendegivelse over for mennesker, 

eksklusivt markeret i inkarnationen, til gudstjenesten: Gud er ikke er en abstrakt størrelse ej heller 

et åndeligt fænomen, men et menneske i kød og blod, der besøger mennesker, taler til dem, spiser 

sammen med dem, velsigner dem. Derfor hører det med til evangelisk selvforståelse, at Gud 

møder vi.  

 Gestaltningen af gudstjenesten er derfor vigtig. Gudsmødet skal kunne mærkes så 

klart og tydeligt som muligt. Som Der står i CA 24: ”Med urette anklages vore menigheder for, at de 

skulle afskaffe messen. Thi messe beholdes hos os og celebreres med den største ærbødighed” 

(Leif Grane: Confessio Augustana. Gyldendal 1976). Jeg ville oversætte ærbødighed med ’andagt’, 

og til en god andagt hører et gudstjenesteligt udtryk, hvor både appellerer til mysteriet og 

rationaliteten. 

Gudstjeneste som fællesskabets tradition 

”Når gruppen samles i kulten, styrkes tilknytningen til fællesskabet, og gruppen bekræftes. Når 

individerne skilles, tappes batteriet lige så stille for energi, og man må samles på ny for at 

genoplade det. Det er, hvad kulten basalt drejer sig om.” (Kroniken 10.2.2018. Professorerne 

Armin Geertz og Anders Klostergaard Petersen). 

 Gudstjenesten opretholder et fællesskab, som baseres på en grundlæggende 

fortælling eller myte. Og uden myter, intet fællesskab og vice versa. Gudstjenesten er 

dramatiseringen af den kristne grundfortælling. Ved at ’gå i kirke’ (= højmesse, andre 

gudstjenester, kirkelige handlinger) lægger menigheden krop til iscenesættelsen af den bibelske 

fortælling, der rækker fra skabelse over syndefald til frelse og forløsning.  Gudstjeneste er m.a.o at 

installere sig med krop og sjæl i Guds frelseshistorie. Mennesket er forviklet i mange fortællinger – 

familiens, arbejdslivets, politikkens, globaliseringens økonomiske kredsløb – men den bibelske 

fortælling er den mest grundlæggende, i hvilken mennesket finder dybde i og retning for sit liv. 

 I Folkekirken har vi fra Reformationen fået overleveret tre modeller til at bære 

traditionen videre på: Altergangsgudstjeneste, prædikengudstjeneste, daglig gudstjeneste. Med 

1992-Ordningen er altergangsgudstjenesten blevet dominerende på højmessens plads. Med det 

trefoldige bibelske ord gives menigheden et løfte om, at vi har en virkelighed, der dybest set er 

Guds, at denne virkelighed trods synd og død holdes oppe af Ordet om frelse i Jesus Kristus, og at 

denne virkelighed ind til den endegyldigt forvandles i Guds billede holdes oppe af Helligåndens 

kraft i os mennesker. At Gud er med os finder så yderligere sit udtryk i nadveren, der er med til at 

styrke og opretholde menighedens liv i denne verden. Kulten, der lader batteriet op, indeholder 

altså et ’ord’ og et ’tegn’. 

 I 1992-Ordningen er der imidlertid også mulighed for en anden model, nemlig 

’prædikengudstjenesten’, hvor dominansen ligger på Ordet og dets forkyndelse. Prædikenen er 

omgivet af bøn og salmesang. 

 Den tredje model, som Luther opridser i sit gudstjenestesyn, er de ’alvorliges’ 

gudstjeneste, som kræver en minimal ordning. Det er husmenighedens gudstjeneste, som er 

kendetegnet ved ord og bøn og ved, at den ordinerede præst ikke kræver sin tilstedeværelse. 

Hvilket er anderledes i de første modeller. 

 Med Grundtvigs store indflydelse på Folkekirkens gudstjeneste kommer ud over 

’ordet’ og  ’nadveren’ også ’dåben’ til som markant markør for gudstjenesten som 

traditionskontinuitet. Ind til nu er de fleste børn blev døbt ved søndagens højmesse, hvilket ikke 

mindst er medvirkende til dens stærke placering i folket. 
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Kult og æstetik 

Gudstjenesten har et konfessionelt og et traditionsbærende element. Men til disse to vigtige 

aspekter af gudstjenesten må vi med senmoderniteten føje et tredie aspekt, nemlig gudstjenesten 

som ’oplevelse’.  

 En tysk sociolog har karakteriseret senmoderniteten som ’Erlebnisgesellschaft’ 

(oplevelsessamfund) (Gerhard Schulze: „Die Erlebnisgesellschaft, Kultursoziologie der 

Gegenwart”, Frankfurt 1992). Identitet og mening er blevet en individuel opgave. I vores vestlige 

overskudssamfund bliver det endvidere forbundet med oplevelsesrationaliteten: Man bruger visse 

varer, produkter, tjenesteydelser for at fremkalde visse tilstande i sig selv. Kendetegnende for 

oplevelseskulturen er ønsket om ’autenticitet’ og ’ekspressivitet’. Det gælder i det differentierede 

oplevelsessamfund, herunder også kirken. Er det afgørende kriterium i den konfessionelle tilgang 

til gudstjenesten dens ’gavekarakter’, i fællesskabets gudstjeneste ’den store fortælling’, så er 

kriteriet i denne tilgang spørgsmålet om menighedens ’tilegnelse’ og ’delagtighed’. 

 Luther lagde meget vægt på ’pro-me’ aspektet i det evangeliske budskab, altså at 

evangeliet taler til ’hin enkelte’ for nu at tale med Søren Kierkegaard. En moderne æstetisk-liturgisk 

tilgang til gudstjenesten lægger sig i sporet på Luthers formaning i sit skrift ”Wider die himmlischen 

Propheten. Von den Bildern und Sakrament”. (1524/25), hvor han plæderer for en balance mellem 

gudstjenestens ’ydre’ ord og tegn og den kristnes ’inderlige’ tilegnelse. Frelsen i Kristus kræver 

både et tydeligt og klart ydre tegn for at mennesket kan tilegne sig frelsen. Altså gave og 

tilegnelse. 

 I den æstetiske tilgang lægges følgelig vægt på det sakramentale i gudstjenesten, 

altså den sansende oplevelse af frelsen og velsignelsen. At man i, med og under gudstjenestens 

sanselige elementer fornemmer Kristi nærvær. Liturgigestaltningen får høj prioritet. Præsten og 

organisten har i denne kontekst afgørende roller at spille: Med deres embeder skal de understøtte 

liturgien på en sådan måde, at menigheden bliver opbygget. De sanselige elementer (som vi i 

protestantisk sammenhæng ofte har henlagt under adiafora)  – rummet, kropslighed, 

tegnhandlinger, medialitet - bliver her vigtige, for form/stil kan ikke skilles fra indhold. Og endelig 

bliver performativitet eller hvad vi i dag kalder ’liturgisk nærvær’ afgørende for kompleksiteten 

mellem det ydre tegn og det indre erfaring. 

Jeg har med de tre tilgange til gudstjenesten forsøgt at identificere den evangelisk-lutherske 

gudstjeneste. Der er fremskrevet tre væsentlige, og for mig uopgivelige markører, som for mig må 

være retningsgivende for en samtale om gudstjenesten, herunder et fremtidigt reformarbejde. 

Udfordringer: 

* Folkekirkens hellige, almindelige søndagsgudstjeneste er i sit væsen en indøvelse i troens lov. 

Gudstjenestens form og indhold har til hensigt at understøtte og opbygge menigheden i, at dens 

frelse og velsignelse ligger i den treenige Guds navn. I et samfund, hvor dels det positivistiske 

videnskabsideal breder sig ud over alle livsområder, hvor dels mennesket underlægges 

individualiseringens og kapitalismens idealer, dér er en fromhedsform som gudstjenesten p.d.e.s 

out of place og outdated, p.d.a.s. redningen og opmuntringen. For her tilbydes en rituel ramme og 

et indhold, som tilbyder dels en dybdefortolkning af livet, som rækker langt videre end tanken om 2 

+2 = 4, dels en aflastning fra alt den ’kunnen’ og ’villen’, som presser mennesket længere og 

længere ned. 

 

Hvorledes styrker vi sansen for denne almindelige (= universelle) gudstjeneste? 
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* Nogen kommer ofte, andre mere sjældent for at få ladet det religiøse batteri op. Når menigheden 

kommer, er det afgørende, at den dels kan spejle sit liv i den fortælling, der fortælles, dels at den 

får tydeliggjort i sakramenterne, at den er frelst og på rette vej. 

Hvorledes give grundfortællingen liv, så menigheden ser sig indsat i verdens bedste historie. 

At her er mønsteret og retningen for deres liv?  

Skal der kigges på de bibelske læsninger? Er det de rigtige fortællinger? Er perikoperne / 

fortællestykkerne for lange? Hvorledes med sproget? Og bruges læsningerne ud over evangeliet, 

altså Gammeltestamente og Epistlerne i prædikenen? 

Prædikenen har en fornem placering i vores gudstjeneste. Er præsten godt nok klædt på til denne 

fornemme opgave? Bruges der for lidt tid på prædikenen? Er han tilstrækkeligt godt uddannet? 

* Gudstjenesten er et dialogisk-fænomenologisk anliggende. Den vil berøre og bevæge 

mennesket, så det føler sig tiltalt. Gudstjenesten er en sprække til evigheden, hvor man mærker 

andetheden som en rystelse eller som en opbyggelse. 

 

Hvorledes styrke de stilistiske virkemidler i gudstjenesten, så der bliver andagt? Skal arbejdet med 

retorikken, poetikken, musikaliteten i gudstjenesten adresseres noget mere? Her tænkes på 

liturgisk dannelse af præst og organist vedr. a) stilarter b) genrebevidsthed c) performance  

Hvorledes styrke menighedens oplevelse af at være gudstjenestens ’subjekt’ og ikke dens ’dativ-

objekt’.  

 

Gudstjenestesyn og de tre modeller for gudstjenestearbejde fra Autorisation & Frihed. 

 

Arbejdsgruppen for ’Autorisation og frihed’ ”vurderer, at en uforandret fastholdelse af den 

gældende højmesseordning vil have sine begrænsninger i forhold til den faktiske praksis, hvor 

forholdet mellem det autoriserede og det frie har flyttet sig” (Rapport, s. 20). Således konkluderes 

der vedr. 1992-Ordningen. At fortsætte den gamle ordning ville dels betyde, at den større frihed, 

der både efterspørges og lægges op til, kun kan opfyldes med endnu flere dispensationer, dels at 

gudstjenester ud over højmessen (fromesser og andre søndagsgudstjenester) kunne kalde på 

selvstændige liturgier. 

 Jeg er enig i gruppens konklusion. Den nuværende ordnings valgmuligheder udnyttes 

ikke. Frihedsgraden er stor mange steder og følges ikke op af ansøgninger om dispensationer, 

hvilket medfører et anarkistisk tiltag i flere menigheder. Og vil udnyttelsen af valgmuligheder ikke 

undergrave den gældende ordnings tankegang? I stedet ville en orientering mod nye modeller på 

den ene side kunne indfri ønsket om valgfrihed mellem forskellige liturgier for både højmessen og 

andre gudstjenester og på den anden side fastholde en form for autoriseret gudstjenesteordning. 

Det handler altså om at find en skønsom balance mellem fasthed og frihed. 

 Af de to andre modeller ville jeg foretrække model 3. Her er oplæg til en skønsom 

balance mellem fasthed og frihed: Grundstrukturen (ordo) vil lægges fast; centrale og 

grundlæggende led vil autoriseres; øvrige dele kan vælges frit. Med en skønsom balance mellem 

fasthed og frihed vil man både imødekomme kravet om den lokale menigheds indflydelse på 

gudstjenesten samt en national/universel ønske om ’genkendelighed’. 

  

Udfordringer: 
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* Hvorledes styrke den liturgiske dannelse hos præst, organist og menighed, så at de kvalificeres 

til det liturgiske arbejde? 

* Det gejstlige tilsyn må i fremtiden defineres meres ord som ’dialog’, ’rådgivning’,  

* Som støtte for et mere intensivt liturgisk arbejde i menighederne kunne man tænke sig et 

nationalt liturgisk værksted / laboratorium etableret som opmuntring til og kvalificering af  arbejdet 

(f.eks. i form af vejledninger, liturgisk materiale, bønner, kollekter e.l.) 
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Gudstjenesten i et samtidsteologisk perspektiv 

v. lektor Kjeld Slot Nielsen 

1. Indledning 

Gud, hvor er du? Sådan stod der med fede typer hen over en artikel i Weekendavisen den 3. marts 

i år. Det er forholdsvis sjældent, at Gud påkaldes i Weekendavisen. Men nu skete det altså. 

Grunden til journalistens pludseligt opståede trang til at påkalde den almægtiges opmærksomhed 

var, at han havde besøgt to gudstjenestelignende events eller gudstjeneste mash ups i 

henholdsvis Viborg og Aarhus Domkirker. Sidstnævnte, der i samarbejde med det lokale teater 

Svalegangen løb af stablen under overskriften Befri Gudstjenesten, er som bekendt blevet ivrigst 

kommenteret. Det sker også i artiklen, hvor tre kommentarer vedrørende Befri gudstjenesten står 

særligt tydeligt frem: 

Teateret Svalegangens direktør Per Smedegaard argumenterer som den første for relevansen af 

Befri Gudstjenesten. ”Når jeg oplever en almindelig gudstjeneste, så undrer jeg mig over, at Jesus 

Kristus skal nævnes hele tiden. Billeder kan være stærkere, når de opstår i hovedet på os. Vi ved 

jo godt, at det er ham, det handler om. Folkekirken mister medlemmer i stride strømme. Hvad ville 

der ske, hvis kirkens tagline i stedet havde citeret Jesus og lydt ’størst af alt er kærligheden´? Hvor 

ville kirken så være i dag? I gudstjenesten ligger der en række forhindringer for det moderne 

menneske”.  

Kristian Ditlev Jensen er den anden markante stemme. Han citeres for i en kronik i Berlingske 

Tidende at have udtalt, at ”Den megen ”pimp” ender med at omdanne den kristne kirke til at 

”beboerhus”. Aarhusianerne er ved at kuppe højmessen. Gudstjenestens inderste, dens kristne 

kerne, burde faktisk blive befriet – nemlig fra falsk gøgl”.  

Den tredje og sidste udtalelse stammer fra professor i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet i 

Aarhus Kurt E. Larsen, som i Kristeligt Dagblad har ”beskyldt begivenheden for at sætte 

kærlighedsbudskabet over selve troen og dermed ændre kristendommen ”fra at være 

åbenbaringstro til at være religiøsitet”. 

Jeg skal skynde mig at sige, at jeg ikke selv har overværet Befri gudstjenesten og derfor heller ikke 

har noget kvalificeret at sige om det arrangement. Men de tre udsagn, jeg har citeret her, er 

interessante i en mere principiel forstand, fordi de hver for sig fremhæver et af de i alt tre 

gudstjenestekriterier, som ifølge Eberhard Harbsmeier (Eberhard Harbsmeier, 1995, s. 233) skal 

være opfyldt samtidigt for at en gudstjeneste kan siges at være en kristen gudstjeneste.  

En kristen gudstjeneste skal for det første være en kristen gudstjeneste. Enhver gudstjeneste må 

have en nutidig relevans og funktion for dem, der opsøger den. Spørgsmålet om relevans ligger 

bag Per Smedegaards forsvar for Befri gudstjenesten. 

En kristen gudstjeneste skal for det andet være en kristen gudstjeneste. Enhver gudstjeneste må 

stå i identitetsmæssig forbindelse med gudstjenestens historie og tradition. Det er det kriterium, 

som Kristian Ditlev Jensen ikke finder opfyldt i Befri gudstjenesten.  

Og endelig, for det tredje, enhver gudstjeneste skal være en kristen gudstjeneste. Den må have en 

teologisk dimension, hvor dens udtryk svarer til Guds eget selvudtryk. Gudstjenesten skal – for at 

kunne leve op til sit navn – altså være andet og mere end blot menneskers ord og handlinger for 

og med hinanden. Når Kurt E. Larsen ikke kunne finde troen, men kun religiøsitet i Befri 

Gudstjenesten, så er det just dette teologiske sandhedskriterium, som han ikke finder opfyldt. 
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Identitet, relevans og sandhed: disse tre. Disse kriterier er på færde hver eneste gang, vi drøfter 

konkrete gudstjenester, som vi enten selv forretter eller deltager i. Og det er de kriterier, der er på 

færde, når vi drøfter gudstjenesten på et mere overordnet og principielt plan. Men Forholdet 

mellem identitet, relevans og sandhed er vanskelig at have med at gøre: der er altid uro i de 

indbyrdes forhold kunne man sige. For det, der holder dem sammen, er et gudstjenestesyn. Altså 

spørgsmålet om, hvad en gudstjeneste overhovedet er, hvad dens funktion er. Det giver kriterierne 

i sig selv intet svar på. Det eneste, man kan være sikker på, er, at balancen sig mellem identitet, 

relevans og sandhed på et eller andet tidspunkt forrykker sig så meget, at der opstår et pres på de 

former, under hvilke man hidtil har holdt gudstjeneste. Og lige så snart der opstår ubalance i 

forholdet, så dukker spørgsmålet om det overordnede og bærende gudstjenestesyn op. Det ved vi 

fra gudstjenestens historie. 

Der er dér, hvor vi står lige nu. Den balance mellem identitet, relevans og sandhed, som 1992-

ritualbogen i sig selv er udtryk for, har forrykket sig. Det er et projekt som Befri gudstjenesten et af 

flere udtryk for. Det er krikken for så vidt også. Der er uro i balancen og dermed et synet på, hvad 

en gudstjeneste overhovet er og hvad dens funktion er, så også i spil igen. Derfor har biskopperne 

som bekendt også igangsat et udredningsarbejde af folkekirkens gudstjenesteliv. De har nedsat tre 

liturgiske fagudvalg. Det ene udvalg har til opgave at undersøge og drøfte temaet ”autorisation og 

frihed”, den anden gruppe ”dåb og nadver”. Den sidste faggruppe har til opgave at se nærmere på 

gudstjenesten. Udvalgene skal hver afgive en rapport med beskrivelser af tingenes tilstand, 

overvejelser og forslag, som skal danne baggrund for en bred kirkelig og folkelig debat om 

gudstjenesten. Biskopperne vil så senere tage bestik af drøftelserne og hvorvidt der er behov for at 

arbejde videre frem mod nye, autoriserede ritualer eller ej. Jeg er medlem af den faggruppe, der 

arbejder med gudstjenesten. Og det er baggrunden for, at jeg er her i dag. Jeg vil meget gerne 

høre jeres bud på et gudstjenestesyn, for at det udredningsarbejde, vi er i færd med, kan blive så 

bredt funderet som overhovedet muligt.  

For at få den samtale i gang, vil jeg tillade mig at fremsætte to formodninger – teser om man vil – 

om, hvor det efter min mening brænder på i vores gudstjenestesyn og dermed i vores konkrete 

gudstjenestefejringer. 

1. Vores forståelse af gudstjenesten er præget af en moderne søgen efter mening og betydning. Vi 

tiltror ikke gudstjenestens tegn og handlinger evnen til at virkelig at repræsentere Guds virkelighed. 

Tegnene og handlingerne er nok sanselige i deres form og udtryk, men de er principielt variable 

udtryk for et gudsforhold, som er refleksiv (Nicol, 2011, s. 129). Forbindelsen mellem formerne og 

indholdet, forbindelsen mellem form og indhold er blevet løs. Det viser sig konkret i vanskeligheden 

ved at holde fast i dåben som en frelsesbegivenhed. Dåben bliver et pædagogisk billede på, at 

dåbsbarnet allerede, når det ankommer til dåben er et Guds barn ikke bare i skabelsesmæssig 

forstand, men også i henseende til frelsen. Et andet eksempel er nadveren, hvor vægten på Kristi 

reale nærvær i elementerne forskydes og hvor nadveren bliver et måltid, hvis mening er, at vi 

minder hinanden om betydning af, hvad Kristus gjorde engang for længe siden.  

2. Den kritiske tanke, der adskiller tegn og betydning, kan vi ikke lægge bag os. Men den tysk 

amerikanske litterat og filosof Hans Ulrich Gumbrechts ord lever vi i en hermeneutisk og historisk 

meningskultur og ikke en præsenskultur. Samtidig har Gumbrecht og med ham mange andre – 

vores egen Løgstrup inclusive – netop peget på, at præsenskulturen ikke lader sig udrydde. Vi er 

nu engang også indfældet i tilværelsen som kroppe. Vi ikke bare fortolker verden, vi ikke bare 

producerer mening, men verden og med den vi er allerede beskrevet og mening er os allerede 

tilskrevet. Den erkendelse kunne man kalde senmoderne. Hvad liturgien, herunder sakramenterne, 
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angår, så hører de hjemme i præsenskulturen, prædikenen snarere i meningskulturen. Men vi er 

stadig på sporet af et samtidigt gudstjenestesyn, der kan forene en præsenskultur og en 

meningskultur, så vi får en gudstjeneste, som på den ene side ikke forfalder til ritualisme og på den 

anden side undgår at blive en skolestue eller foredragssal. Vi har behov for en refleksiv 

præsenskultur. (Wendte, 2013, s. 63) 

 

Inspirationen til disse to antagelser har jeg hentet hos den tyske liturgiker og homiletiker Martin 

Nicol. Og jeg skal i det følgende præsentere hans gudstjenestesyn, hans opfattelse af forholdet 

mellem prædiken og nadver og hans bud på, hvordan vi som lutheranere kan opnå det han kalder 

en 2. kultduelighed – altså hvordan vi kan balancere mellem mening og præsens i gudstjenesten, 

det jeg kaldte en refleksiv præsenkultur. Men først en kortere præsentation af det senmoderne og 

hvad det betyder for et samtidsteologisk gudstjenestesyn. 

 

2. Det senmoderne – en samtidsteologisk karakteristik 

Hvad betyder samtidsteologi? Begrebet har jeg lånt af Niels Henrik Gregersen (Gregersen, 2008, 

s. 291). Med samtidsteologi kan der både menes en beskrivelse af samtidens teologi og en 

normativ teologi for samtiden. Begge betydninger klinger for så vidt med i det skema over tre 

historiske typer af kristendom, som jeg har udarbejdet sammen med to af mine kolleger ved 

Pastoralseminariet i Aarhus og som vi bruger i undervisningen af de kommende præster. Hver af 

de tre historiske typer er en beskrivelse af en given samtids teologi, i skemaet henholdsvis 

ortodoksi, modernitet og senmodernitet. Men hver for sig er de også eksempler på, hvordan der 

tænkes teologisk normativt. 

 

Den dybe pointe med dette skema er imidlertid at give de kommende præster en klar fornemmelse 

af, at der intet er i den pastoralteologiske verden – som i den teologiske i øvrigt – der for alvor 

bliver forældet. Skemaet kan nemlig læses sådan, at den ene tidsepoke blot afløser den anden. 

Det vil være den forståelse, de har med sig fra skolen og universitetet – en forståelse vi opdrages i, 

hver gang en lærer tegner en tidslinje for os på tavlen og delt historien op i fortid, nutid og fremtid. 

For epokeafløsningens filosofi – for at sige det kort – er hver epoke principiel ny. Men i åndens 

verden er der intet, der er principielt nyt. Det bliver konkret nærværende i gudstjenesten, hvor 

stemmer og tanker, musik og kunst, erfaringer og oplevelser fra alle tider blander sig med 

hinanden i gudstjenestens nu. Så i stedet for tidslinjen som symbol er det bedre at ty til 

arkæologien og se på gudstjenesten som et tidsrum, hvor epokerne har aflejret sig oven på 

hinanden og således gør sig gældende samtidig Epokeaflejringens filosofi tænker ikke tidsligt, men 

rumligt, hvorfor vores epoke ikke er ny, men en ældre udgave af epoken før. Ældre som i 

indeholdende flere lag, flere erfaringer, flere erindringer, flere betydninger, flere kombinationer, 

flere nuancer og stadig større dybde og uoverskuelighed end den forudgående epoke. Det 

senmoderne indeholder derfor i sig også den ortodokse og den moderne epoke. De gør sig stadig 

gældende om end på andre måder end dengang. 

 

Markør Senmodernitet 

Erkendelsesteoretisk Tydning 

Rum/tid Tidsrum 
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Kommunikationsmodel Budskabet opstår (hænder) mellem ”afsender” og 
”modtager” 

Prædikenens hensigt Horisontudvidelse 

Prædikenstil Konversativ/artistisk 

Prædikantrolle Inspiratoren 

Gud Den treenige 

Teologi Anelse/forklarelse 

Mennesket Myndiggjort 

Tro Perspektiv 
 

Gud, selvet, verden Selvets forhold til verden 

Gudstjenesteideal Dramatisk bevægelse fra undren til kvalificeret 
mer”viden” 

Embedsteologi Autoritet i kraft af dannelse/autenticitet (i Charles 
Taylors forstand)1 

Sakramenternes status Æstetisk begivenhed 

Kirkesyn Kirken er livstydningens nødvendige andet sted 

Menighedssyn De forundringsparate 

 

 

3. Martin Nicols gudstjenestesyn. Weg im Geheimnis 

Nu sagde jeg før, at 1992-ritualbogen er udtryk for et samlet gudstjenestesyn. Det er flot sagt, for 

det fremgår faktisk ikke direkte af Ritualbogen. Men læser man Højmessevejledningens note 9, så 

kan man her om præstens placering ved alteret læse, at ”præsten under tjenesten ved alteret står 

vendt mod dette under bønnerne og salmerne, og vendt mod menigheden under læsningerne og 

tiltale”. Det er nærmest ord til andet en gengivelse af Luthers ord, da han den 5. oktober 1544 

prædiker ved indvielsen af slotskirken i Torgau og her gøre rede for, hvad der sker ved en 

gudstjeneste. ”Her sker ikke andet, end at vores kære Herre selv taler med os i sit hellige ord og vi 

omvendt taler med ham i bøn og lovsang”. (Eberhard Harbsmeier, 1995, s. 231). Når præsten står 

vendt mod kirkegængerne under læsninger og tiltale, taler Gud, og når præsten vender sig mod 

alteret under bøn og lovsang, så svarer vi Gud. 

 

For Martin Nicol er Luthers ord og svar (det lyder bedre på tysk: Wort und Antwort) dogmatisk 

korrekt og uopgiveligt: Guds aktion går principielt forud for enhver menneskelig reaktion. Men som 

en beskrivelse af, hvad der rent faktisk foregår ved en gudstjeneste, finder han formlen ”tale og 

svar” utilstrækkelig. Den beskriver bedst en luthersk prædikengudstjeneste, og står i fare for helt at 

miste blikket for nadveren eller i hvert fald gøre nadveren til en slags anden prædiken. For 

nadverbønnen, eller præfationsbønnen, som Nicol foretrækker at kalde den, er hverken 

                                                           
1 Charles Taylor, Modernitetens ubehag. Autenticitetens etik, (Aarhus: Philosophia), 92: ”Jeg kan kun definere 

min identitet på baggrund af ting, som betyder noget. Men at sætte parentes om historien, naturen, samfundet, 

solidaritetskravene og alting med undtagelse af, hvad jeg kan finde i mig selv, ville være at borteliminere alle 

kandidater til det, der betyder noget. Det er kun, hvis jeg lever i en verden, hvor historien, naturens fordringer, 

mine medmenneskers behov eller borgerpligten eller Guds kald eller noget andet af denne art betyder noget 

afgørende, at jeg kan definere en ikke-triviel selvidentitet. Autenticiteten er ikke en fjende for de krav, hvis 

herkomst befinder sig uden for selvet, den forudsætter sådanne krav. 
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forkyndelse endsige en takkebøn for den frelse, vi har modtaget i ordet. Der er tale om en 

hændelse af en anden slags end prædikenen i den samme gudstjeneste. (Nicol, 2011, s. 98) 

 

Dette er et af flere eksempler på Nicols kærlig-kritiske forhold til den lutherske 

gudstjenestetradition. Kort fortalt opfatter han gudstjenesten en ”Weg im Geheimnis” – en vej i 

Guds hemmelighed. Ikke ind i, men i Guds hemmelighed. Hemmelighed skal her ikke forstås som 

en gåde. En gåde, man løser, er jo ikke længere en gåde og mister derfor sin kraft. Hemmelighed 

derimod skal forstås som det, hvorom der kan tales åbent uden at det dermed mister sit overskud, 

sin hemmelighed. (Nicol, 2011, s. 28) Den skjulte og almægtige Gud giver sig selv og dermed også 

sin skabning en historie ved at træde frem i Kristus. En historie, som bliver ved med at kaste 

betydning af sig, mens den udfolder sig. Gudstjenestens ritual og prædiken er forskellige veje, 

trædesten kalder Nicol dem også, i denne gudsvirkelighed, ad hvilke mennesket kan gå. 

Mennesker, der kommer til gudstjenesten, bringer deres liv og deres livshistorie ind på den vej, 

som liturgien og prædikenen har lagt ud og følger den vej, så længe gudstjenesten varer. 

Livserfaringerne genbeskrives her af ritual og prædiken. Gudstjenesten er derfor ikke et instrument 

til ortodoks belæring, pietistisk omvendelse, oplyst moralisering eller hvad man nu ellers kan 

forestille sig af instrumentaliseringer. Gudstjenesten har – i forlængelse af Schleiermacher - ikke et 

i forhold til sig selv andet eller fremmed formål. Det ligger implicit i den, for gudstjenesten er 

allerede ladet. Den er ladet med spændingen mellem liturgiens ordinarieled (messens faste led) og 

dens propriumsled (de led, der hører den specifikke søndag til) og den spænding i prædikenen, 

der består mellem tradition og situation. Såvel liturgi som prædiken skal føre 

gudstjenestedeltagerne ind i disse spændinger, hvormed tilhøreren får mulighed for at opdage nye 

sider af gudsvirkeligheden og dermed gøre sig nye erfaringer af og i sin tilværelse. 

 

4. Forholdet mellem ord og sakramenter ifølge Martin Nicol 

Det rejser et spørgsmål om, hvordan så tale og liturgi nærmere forholder sig til hinanden. Et sted, 

hvor det forhold bliver tydeligt er forholdet mellem prædikenen og nadveren i højmessen. Begynder 

vi hos os selv, så blev nadveren med højmesseordningen af 1992 skrevet ind i selve 

højmesseritualet. Hermed brød man med den tradition, man havde haft for at aftrykke 

altergangsritualerne i et særskilt afsnit efter højmesseordningen. Denne tradition skyldes den 

praksis, der blev indført med Kirkeritualet af 1685, efter hvilken højmessen blev en 

prædikengudstjeneste, hvor kommunionen kunne udelades (Nielsen, 2017, s. 102) Altergangen 

har med 1992-ordningen i den forstand fundet vej tilbage til den ugentlige hovedgudstjeneste – og 

kan med en vis ret siges at have genfundet sin historiske plads som denne hovedgudstjenestes 

vigtigste led – skal man tro Bent Flemming Nielsen.  

Den lutherske ord- eller prædikengudstjeneste kan ikke påberåbe sig den samme historisk 

anciennitet som messen. Den er en særskilt luthersk bidrag til gudstjenestens historie. På sin vis 

kan man sige, at Luther ved at gøre prædikenen til en fast del af messen for det første ikke bare 

lukkede prædikenen ind i kirken, han lukkede den så at sige også inde i kirken. Der var som 

bekendt i middelalderen en udbredt prædikenvirksomhed. Den foregik bare uden for kirken på 

gader og stræder. Messen derimod var forbeholdt kirkens rum. Med Luther blev prædikenen alene 

en sag for den, der var rettelig kaldet til det embede og lagt ind i den offentlige gudstjeneste og 

prædikenen og nadveren kom nu til at stå ved siden af hinanden. Men ikke nok med det. 

Prædikenen fik status af nådemiddel på linje med dåb og nadver (Confessio Augustana art. 5). Og 

dermed rejste sig naturligvis spørgsmålet om forholdet mellem ord og sakramenter – og særskilt 
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forholdet mellem prædikenen og altergangen i højmessen. For, som Martin Nicol spørger, hvor 

skal vi som protestanter fejre altergang søndag efter søndag. Har vi i ordet ikke alt, hvad vi 

behøver for at kunne leve og dø. Kommer troen ikke just af det, der høres (eller som Luther 

oversætter Rom 10,17: troen kommer af prædikenen) og ikke af det, der spises og drikkes? (Nicol, 

Weg im Geheimnis. Plädoyer für den Evangelischen Gottesdienst, 2011, s. 95) 

 

Ord og sakrament danner en problematisk spænding. Det ser man af, at spændingen har det med 

at glide ud i entydighed. Det gælder for det første, hvor spændingen bliver opfattet som en 

modsætning mellem ord og sakrament. Det ser man blandt andet hos Bultmanns elever – Götz 

Harbsmeier i Tyskland og A.F. Nørager Petersen herhjemme – hvor prædikenen får den funktion 

at modsige gudstjenestens karakter af kult. Gudstjenesten er som liturgisk akt betragtet 

menneskets syndige forsøg på at rage Gud til sig på sine egne menneskelige betingelser. Derfor 

skal gudstjenesten som en menneskelig handling destrueres af prædikenen. Fra at være ordets 

liturgiske gører, skal gudstjenestedeltageren forvandles til ordets hører. (Pedersen, 1969, s. 212)2 

Spændingen mister også sin kraft og glider ud i entydighed, hvor ord og sakrament opfattes som 

en tvillingeformel, altså at der i grunden er tale om det samme. Det sker, hvor vægten i 

sakramentet lægges på sakramentordet, hvormed nadverfejringen bliver en forkyndelseshandling 

på linje med prædikenen. Herhjemme kan den figur findes hos Leif Grane i hans udlægning af 

Confessio Augustanas artikel 5 (Grane, (1959) 1994, s. 66)3 

Nicols forsøg på at bestemme forholdet mellem ord og sakrament kan sammenfattes i to slagord: 

Uden ord intet sakramente. Uden sakramentalitet intet ord. Hvad sakramentet angår er sagen 

forholdsvis klar. De sakramentale tegn og handlinger – sakramentets materie om man vil – kan 

ikke skilles fra ordet. Ordet er forbundet med materien og gør det levende. Gudsnærværet tænkes 

kort sagt inkarnatorisk: det er til stede i brødet og vinen, som indstiftelsesordene udsiger og 

udpeger det. 

Med ordet, særligt hvad prædikenen angår, er det anderledes vanskeligt. Ordet hører definitorisk til 

åndens verden og ikke den materielle. Men Gudsnærværet i ordet er ikke desto mindre ifølge Nicol 

at begribe lige så inkarnatorisk og dermed materielt, som gudsnærværet i brød og vin. Evangeliet 

lyder og kommer til orde i, med og under et menneskes stemme. Evangeliets levende stemme er 

således altid et konkret, bogstaveligt menneskes stemme. Som brød og vin som sakramentets 

materie rækker ind i nadvergæstens intellektuelle, men også kropslige og affektive dimensioner, 

                                                           
2 ”Eftersom et hvilket som helst gudstjenesteritual indebærer, at man opfører sig, som om man ha fået en mindelig 

ordning med Gud, hvorved man kan redde sit liv og opretholde det i stedet for hvert øjeblik på ny at modtage det 

af Guds frie godhed for at give det hen til næsten under Guds bindende befaling, kan liturgi højst legitimeres som 

et forbavsende udtryk for Guds indrømmelse til vor vrangvillighed og selvoptagethed, men aldrig som Guds accept 

af vor fromhed og tilbedelse”. … ”Den eneste helt præcise måde, hvorpå man kan udtrykke denne indrømmelse 

af gudstjenesten som et syndigt foretagende midt under selve gudstjenestens afvikling, består i, at mennesket, der 

kommer, som var det en ordets gører, lader sig anvise netop gennem liturgien gang pladsen som en ordets hører, 

således at gudstjenesten, der efter sagens natur stræber mod at være menneskets gerning for Gud ud af den fromme 

formåen, hver gang på ny destrueres til at blive Guds tale til menneskets i den skyldige afmagt. Hvad 

gudstjenestens indholdsmæssige side angår, gælder derfor det tilsyneladende paradoksale, at det liturgiske problem 

i virkeligheden er af homiletisk art.” (214) 
3 ”Med Luther sker der det, at Ordet bliver fremhævet som det egentlige nådemiddel; det sker ikke blot i den 

forstand, at forkyndelses betydning som formidler af nåden understreges, men også derved, at sakramentordet 

fremhæves som det konstitutive i sakramentet. Både i forkyndelse og sakramenter er det afgørende dette, om 

mennesket i troen modtager forjættelsen, som henholdsvis forkyndelsens ord og sakramentordet frembærer, thi 

”ein gnädigen Gott haben” kan man kun, idet Ånden virker tro på forjættelsen”. 
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således gælder det også stemmen, hvormed evangeliet forkyndes. Så hvad vandet er for dåben, 

brødet og vinen er for eukaristien, er stemmen for prædikenen. Hver for sig er prædikenen og 

altergangen strækninger på vejen i gudshemmeligheden. Med hver deres kropslige, materielle 

sakramentalitet og med hver deres sigte. Ordet i stemmen sigter på øret og tanken. Ordet i brød 

og vin sigter på smagen og det elementære og sociale. Man kunne også med den tysk- 

amerikanske litterat Hans Ulrich Gumbrecht sige, at prædikenen har med menings- og 

forståelsesdimensionen at gøre, hvor nadveren har med præsens- og participationsdimensionen at 

gøre. 

 

Hvad betyder det nu for den konkrete gudstjeneste, hvor der både prædikes og fejres nadver? 

Nicol giver det svar, at det gælder om at vente med ordet. Denne venten har to betydninger. Det 

handler for det første om at vente sammen med ordet – det vil sige give ordene i læsninger og 

prædiken den omsorgsfulde opmærksomhed og koncentration, de kræver for at være ord for øret, 

tanken og hjertet. Det gælder både den konkrete oplæsning, som det gælder 

prædikenforberedelsen og i selve prædikensituationen. 

At vente med ordet betyder for andet helt at holde ordene tilbage. I en erkendelse af, at ord ikke 

kan sige alt, skal man lade sakramentet tale for sig selv. Nadverliturgien skal ikke også være en 

prædiken. Den er grundlæggende spisen og drikken og ikke end handling af kognitiv art. Et 

eksempel af afløsningsordene, hvor præsten mit i velsignelsesordene også lige skal have fortalt 

menigheden, hvad den har fået:  

 

Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus 

som nu har givet jer sit hellige legeme og blod,  

hvormed han har gjort fyldet for alle jeres synder, 

han styrke og opretholde jer i en sand tro til det evige liv. 

Fred være med jer! – som oftest som følge af den indsmuglede miniprædiken – lyder Hans fred 

være med jer!  

 

Nicol foreslår en forkortning i stil med 

Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus 

som nu har givet jer sit hellige legeme og blod 

han styrke og opretholde jer i en sand tro til det evige liv 

Fred være med jer! 

 

5. Præsens og meningskultur. En anden kultduelighed 

Nicol nærer som sagt et kærligt-kritisk forhold til Luthers ”Gud taler, vi svarer” gudstjenestesyn. 

Kærligt i den forstand, at det lutherske grundmønster fastholder Guds førstehed og vores 

andenhed i den udveksling mellem Gud og mennesker, som gudstjenesten er. Kritisk i den 



23 
 

forstand at formlen truer med at udviske forskellen mellem prædikenen og nadverens særlige 

funktioner i denne udveksling. Og endelig kritisk i den forstand, at den lutherske receptionshistorie 

har haft vanskeligheder ved at fastholde sit eget udgangspunkt, at Gud handler i, under og med 

prædikenens ord og nadverens brød og vin. Det lutherske EST er blevet fortrængt af det 

reformerte og moderne SIGNIFIKAT. Hermed har man brudt det han kalder en første 

kultduelighed, efter hvilken gudstjenestens legemlige tegn og deres betydning er sammenfaldende 

- præsentisk. Gudstjenesten er blevet en ”som om” gudstjeneste: vi prædiker som om Gud selv 

taler og vi holder altergang som om det er Kristi legeme og blod, vi uddeler. Vi bevæger os fra det 

indre, fra betydningen til det ydre, til tegnet og liturgien kunne man også sige.  

 

Ole Jensen har beskrevet det på følgende måde 

”Sækulariseringen betyder, at det bliver utroværdigt at betragte søndagen som en dag af særlig 

hellighed, ligesom ikke er en særlig hellighed ved bestemte ritualer eller sammenkomster, som 

f.eks. gudstjenestens, eller en særlig hellighed ved særlige steder, som kirkerummets eller 

kirkegårdens. At vi lever i refleksionstiden betyder, at hvider overhovedet er noget, vi anser for 

helligt, så kan det ikke udsondres og peges som manifest i bestemte særlige ydre handlinger, 

skikke, rum, personer, steder, bøger eller skrifter, dage eller tider o.s.v. Ingen af os går fri af dette; 

vi lever alle i refleksionstiden og har dens problemer, med mindre vi har meldt os ud som en 

enklave; hvis enklaven har holdt sig meget stærkts som enklave med sit eget ubrudte indre liv fra 

før oplysningstiden, så kan enklavens mennesker nok stadig leve uden refleksionstidens 

bevidsthed. Men for os, det store flertral af det danske folk, gælder det, at refleksionstiden er vort 

vilkår, den har indhentet stort set enhver af os. Og derfor skal vi tænke vore problemer igennem 

med skyldig hensyntagen til denne kendsgerning”. (Jensen, 1980, s. 141) 

For Ole Jensen er pointen, at der ingen vej tilbage til en første umiddelbarhed eller første 

kultduelighed. Det ville være naivt at tro, at der ikke findes en forskel mellem vores moderne 

verdenserfaring og gudsvirkeligheden i gudstjenesten. Derfor handler det for ham om, at nå frem til 

en anden naivitet, en 2. ordens kultduelighed. Den, siger han, kan udvikle sig, hvis vi modsat 

modernitetens bevægelse fra det indre til det ydre, går fra det ydre til det indre. Fra ritualet til dets 

betydning. Det vil sige: hvis pålægge os selv at fuldføre et ritual, deltage i en gudstjeneste, som vi 

endnu ikke helt har forstået.  

Nicol er på linje med Ole Jensen, når han siger, at det drejer sig om at stille sig på kontrapunktet 

mellem gudstjenesten og den verden, vi lever i. Med kontrapunktisk mener Nicol ikke kontrær eller 

fjendtlig, som om det at deltage i gudstjenesten skulle være en akt mod verden eller mod fornuften 

for den sags skyld. Gudstjenesten er ikke et helle, et refugium, et tilflugtssted fra verden og dens 

logik og kritik. Med kontrapunktisk sigter han til en berigende modbevægelse til den formålsstyrede 

hverdagsvirkelighed og verdensvirkelighed (Nicol, 2011, s. 133). Måske kunne man udtrykke det 

sådan, at gudstjenesten netop for menneskers skyld og verdens skyld skal være det andet og i 

forhold til kulturen fremmede sted. Af samme grund må tærsklen mellem hverdags- og verdenslivet 

på den ene side og gudstjenestelivet på den anden side ikke blive for lav. Netop en sænkelse eller 

en total eliminering af tærsklen mellem livet i og uden for gudstjenesten, gør gudstjenesten 

overflødig. Her ville man så kun få mere af alt det, vi allerede har så rigeligt af. Man kunne også 

sige, at det ville give livet i verden en falsk forståelse af, at kunne og skulle være alting selv.  

Den anden kultduelighed er en tærskelkunst med Nicols egne ord (ibid.). Det er kunsten at kunne 

bevæge sig henover tærsklen mellem kult og kritik, gudstjenesteliv og hverdagsliv, mellem 

præsenskultur og meningskultur. At det er øvelsen, glemmer gudstjenesten heller ikke selv. Netop 
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derfor har vi både prædiken og altergang ved gudstjenesten. Meningskulturen får sidst, for så vidt 

som prædikenen er et udtryk for spændingen mellem tradition og samtid. Og dermed det sted, der 

for en tid afbryder liturgiens præsenskultur. Dog kun for en tid inden nadveren afbryder 

prædikenens meningskultur. 

 

6. Afslutning. Optakt til debat 

Så vidt Nicols gudstjenestesyn og hans tanke om en refleksiv præsenskultur eller en anden 

kultduelighed. Gudstjenesten er relevant, fordi den giver os et andet perspektiv på vores tilværelse 

end den formålsstyrede og resultatorienterede. Nogle af hans kritikere vil sige at just det 

relevanskriterium betyder, at han er for konservativ og restriktiv, når det kommer til gudstjenestens 

identitet og sandhed. At den netop for at kunne levere et modtræk konserverer de traditionelle 

gudstjenestelige led og udtryk. Og at han dermed så også konserverer og befæster en særlig 

teologisk sandhed. Det vil jeg imidlertid tikke gå nærmere ind på. 

 

Derimod vil jeg lægge op til en drøftelse på baggrund af to spørgsmål: 

1. Hvad betyder det for jeres gudstjeneste- og prædikensyn og ditto forberedelse, at I i 

ordinationen er blevet overdraget det hellige præste- og prædikeembede.  

2. Er der i 1992-højmesseritualet ting, som I mener trænger til en revision? 
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B. LITURGIHISTORIE 

De liturgiske ændringer i den danske højmesseordning 

V. valgmenighedspræst Margrethe Koch 

 

 

I forbindelse med fejringen af reformationsjubilæet udarbejdede Holger Villadsen, provst emeritus, i 

oktober 2016 5 rekonstruktioner af, hvordan man har fejret gudstjeneste i Danmark, én fra hvert 

århundrede siden reformationens indførsel i Danmark i 1537. 

Når man ser de 5 skitser igennem, viser det sig, at de første 3, skitserne fra 1569, 1699 og 1764, i 

det store og hele ligner hinanden. Der er kommet indgangs- og udgangsbønner til (i 1640), 

kirkebønnen er blevet længere og længere, prædikenen er blevet omringet af to fadervor, og 

nadverritualet står fra 1685 ikke skrevet ind i selve højmesseordningen, men er placeret i et kapitel 

for sig selv. Men selve gudstjenesten opbygning er den samme op igennen de 3 århundreder. 

”Skelettet” i gudstjenesten er de faste salmer: Kyrie (en salme med omkvædet ”Herre, forbarm dig 

over os”), Gloria (”Aleneste Gud i Himmerig”, den nuværende salmebogs nr 435), sekvenssalme 

(sunget efter epistellæsningen), som hver søndag, undtagen i jule- og påsketiden, var ”Nu bede vi 

den Helligånd”, den nuværende salmebogs nr. 289, trosbekendelsessalme (sunget efter evangeliet 

blev messet fra alteret) ”Vi tro, vi alle tro på Gud”, den nuværende salmebogs nr 437 og endelig, 

under nadveren, O, Guds lam uskyldig, den nuværende salmebogs nr 440. Bortset fra 

kyriesalmen, som muligvis på landet kun er blevet sunget af degnen, er alle salmerne 

fællessalmer, som er blevet sunget af menigheden. 

 

”Det Ensformige kjeder os som Mennesker” 

-de faste salmer forsvinder 

Men når vi når op til 1800-tallets gudstjeneste, er der sket noget nyt. To strømninger i slutningen af 

1700-tallet medvirker til forandringen. Oplysningstidens ønske om at tale fornuftigt, rationelt om det 

religiøse og den nye, pietistiske vækkelses optagethed af den individuelle religiøse følelse, 

betyder, at præster i højere og højere grad ønsker at bruge andre, nyere salmer i gudstjeneste. 

Gudstjenestens formål bør, med hofpræst Chr. Bastholms ord fra 1785, være at ”forberede 

Mennesket og herliggøre Gud”, og i 1805 fremkommer biskop P. O. Boisen med en ”Plan til 

Forbedring af den offentlig Gudsdyrkelse”. ”Det Ensformige kjeder os som Mennesker”, mener 

han, og da gudstjenesten skal resultere i ”vores gudelige Kundskabers Fornyelse og vore Hjerters 
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Forbedring”, må den være afvekslende og højtidelig, samtidig med, at man hele tiden må bestræbe 

sig på i gudstjenesten at skabe den stærkest mulige psykologiske effekt.   

I 1798 kommer Evangelisk-kristelig salmebog, og med den bliver salmevalget i praksis givet frit. 

I Villadsens skitse af gudstjenesten fra 1832 er de gamle, faste salmer forsvundet, og de salmer, 

som menigheden synger, er nu i vid udstrækning bestemt af præsten og ikke af ritualet. Det 

betyder, at salmerne nu bliver bundet til prædikenen – og præsten. De bliver valgt af ham, så de 

passer til dagens prædiken (og præstens teologi i øvrigt). For gudstjenesten som helhed betyder 

det, at der nu ikke mere er et fast skelet af salmer til at strukturere den. Kyriesalmen ( ”Herre, 

forbarm dig over os”) i gudstjenestens begyndelse er forsvundet, og da både gloria- og 

trosbekendelsessalmen ”Vi tro, vi alle tro på Gud” med tiden også glider ud af brug, betyder det, at 

trosbekendelsen ikke længere lyder ved gudstjenesten. 

 

Grundtvig og gudstjenesten 

Grundtvigs opgør med den herskende, rationalistiske teologi og hans ”mageløse opdagelse” i 1825 

af, at der, kort sagt, var menighed og gudstjeneste, før der var skrift og universitetsteologer, er 

årsagen til, at vi fik trosbekendelsen tilbage i gudstjenesten. Først i de grundtvigske menigheder 

sagt fra prædikestolen, hvor præsten jo ikke var bundet af ritualet, og efterhånden ”sneg” den sig 

tilbage i gudstjenesteritualet, nu mellem 2. og 3. salme. 

Desuden har Grundtvigs gendigtninger af Davids salmer (f.eks. ”Lovsynger Herren”, ”Giv mig, Gud, 

en salmetunge”, ”Hyggelig, rolig”) og hans søndagssalmer (f.eks. ”Denne er dagen”, ”Den signede 

dag”, ”Nu står sjælen op af døde”) givet os en forbindelse tilbage til de gamle, også de 

førreformatoriske, led i gudstjenesten, som ellers var forsvundet. 

 

Prædiken og nadver – hvad er gudstjenestens ”krone og højdepunkt”? 

I begyndelsen af det 20. århundrede kommer den liturgiske bevægelse til Danmark. Bevægelsen 

er båret af et ønske om at vende tilbage til den klassiske gudstjenestes struktur og genopdage de 

oprindelige led. Ikke mindst arbejder man med nadverliturgien udfra et syn på nadveren som 

gudstjenestens ”krone og højdepunkt”. Dette nadversyn er baggrunden for det nadverritual, som 

kom i 1912. 
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Siden Kirkeritualet i 1685 har nadverritualet ikke stået skrevet ind i som en del af 

gudstjenesteordningen. Det har, sammen med ritualerne for dåb og vielse, stået som et afsnit for 

sit selv i ritualbogen. 

Dette forhold afspejler vel især, at prædikenen siden 1600-tallet har været set som gudstjenestens 

centrum. I Kirkeritualet omkranses prædikenen som nævnt af to fadervor: Dels beder præsten 

fadervor på prædikestolen, før han begynder sin prædiken, dels slutter han på prædikestolen efter 

kirkebønnen med fadervor. Inden prædikenen forordnes desuden i 1685, at der skal ringes med et 

par klokker. Hvor man i katolsk tid ringede med messeklokken, når brød og vin indviedes til 

nadveren, er det altså nu prædikenen, der på den måde markeres som et særligt øjeblik i 

gudstjenesten. Klokkeringningen før prædikenen går ud af brug i løbet af 1700-tallet, men 

fokuseringen på prædikenen varer langt ind i vores tid. I 1700-tallet kunne man kalde en 

søndagsgudstjeneste for ””Højprædiken”, men selv i dag annonceres næste søndags gudstjeneste 

af præst eller kordegn ofte som ”næste søndag prædiker NN”, eller vi siger, vi var i kirke og hørte 

NN prædike. 

Det var langt op i 1900-tallet almindeligt, at en større eller mindre del af menigheden forlod 

gudstjenesten efter prædikenen og altså ikke blev og deltog i nadveren. Af samme grund lystes 

den aronitiske velsignelse også efter prædikenen, så de bortdragne ikke gik fra kirke uden 

velsignelsen.  

Med 1992-gudstjenesteordningen er nadverritualet for første gang siden Kirkeordinansen 1537/39 

skrevet ind som en integreret del af søndagsgudstjenesteritualet. Og først i 1992 afskaffedes både 

fadervor fra prædikestolen (med mindre der hverken er dåb eller nadver ved gudstjenesten) og 

muligheden for at lyse den aronitiske velsignelse efter prædikenen.  

 

Gentagelser ryddes ud 

Fadervor og velsignelsens fjernelse fra prædikestolen er både begrundet i et ønske om at give 

nadveren en mere central plads i gudstjenesten, men det er også endnu en fjernelse af 

gentagelser fra gudstjenesten. I Kirkeritualet af 1685 er der masser af gentagelser. Fadervor kan 

lyde op til 7 gange i løbet af en gudstjeneste, ”Herren være med jer” med korsvaret ”Og med din 

ånd” 4 gange, den aronitiske velsignelse som nævnt 2 og evangeliet, der skulle prædikes over, fik 

menigheden lov at høre både messet fra alteret og læst fra prædikestolen. Alle disse gentagelser 

er med tiden langsomt men sikkert forsvundet ud af gudstjenesten. 
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Valgmuligheder og ønsket om genkendelighed 

Udover at genindsætte nadveren som en del af søndagsgudstjenesten er 1992-ordning i 

modsætning til sin forgænger Kirkeritualet, præget af et ønske om at give mange valgmuligheder, 

samtidig med at gudstjenestens genkendelighed også er vægtet højt.  

Der åbnes for muligheden for at bruge kyrie, gloria, litaniet, syndsbekendelse og absolution i 

gudstjenesten. Lægmandsmedvirken ved læsninger (det foreslår allerede Bastholm i 1785) og ved 

uddeling af brød ved nadveren er en mulighed, og de foregående årtiers store arbejde med børn 

og unge afspejler sig i, at  gudstjenesteordningen autoriserer et ritual for børnegudstjeneste. Der 

gives mulighed for at holde børnegudstjeneste på søndagsgudstjenestens plads  

 

Hvem bestemmer? 

Kirkeordinansen 1537/39 var en ramme-ordning. Den skulle sikre en ret gudstjeneste – men ikke 

en ensartet. Det var reformationstid,  - der skulle nytænkes og nyordnes. Det rette indhold var 

vigtigere end den rette form, dog skal gudstjenesten i Vor Frue i København være normgivende for 

hele riget (Thomissøns salmebog 1569). Kirkeordinansen blev godkendt af både kongen, rigsråd 

og biskopper 

Kirkeritualet 1685 er udtryk for den unge enevældstids ønske om uniformitet, også hvad angår 

gudstjenestens form. Kirkeritualet blev kun godkendt af den envældige konge. 

I princippet var det Kirkeritualet, der var gældende de næste 307 år, indtil vi fik den nye Ritual- og 

Alterbog i 1992, som er autoriseret af Dronningen. Men som det fremgår, er der selvfølgelig sket 

ændringer undervejs. 

En væsentlig mangler at blive nævnt: De ritualer til dåb, vielse og nadver, der udsendes i 1912, 

dvs. 9 år efter indførelsen af menighedsråd,  autoriseredes til ”valgfri brug”. Ritualerne kunne altså 

kun indføres i menighederne, hvis præsten ønskede det, og menighedsrådet samtykkede. 

Menigheden, som indtil da ikke har været tænkt med ind i den kirkelige lovgivning, hvad angår 

gudstjenesten, skal altså her for første gang samtykke, hvis der skal ske ændringer i liturgien, lige 

som den enkelte præst får frihed til at lade være med at bruge et nyt ritual. 

I den liturgikommision, som i 1985 fremkom med ”Forslag til Alterbog” (”Den lilla”), sad for første 

gang ikke-teologer, nemlig fortælleren Anna Sophie Seidelin og litteraten Erik A. Nielsen. 

I 1992-ordningen er menighedsrådets ret til at være medbestemmende på det liturgiske område 

skrevet ind i ordningen. 
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D. SALMESANG 
 
 
1 Hvorfor synger vi - stadig – i kirken? 
Tilbageblik, grundsyn og perspektiv for gudstjenestens sang 
V. lektor og stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard 
 
 
BEGYNDELSEN – sangen er evangeliets efterklang 
Man kan godt sige, at kristendommen kom til verden med sang… 
Da englen havde forkyndt evangeliet – frygtens modbillede, Frelserens fødsel, den store glæde for hele folket, 
til de ringeste af alle, hyrderne på den bare mark – da, ”… med ét var der sammen med englen en himmelsk 
hærskare, som lovpriste Gud og sang: 
 Ære være Gud i det højeste og på jorden! 
 Fred til mennesker med Guds velbehag!”  Lk 2,10-14 
 
-Dette Gloria præluderede frelseshistoriens midte. 
 
Jesus og disciplene sang. I det lejede forsamlingshus et sted i Jerusalem holdt den lille flok galilæere 
påskeaften, og sang uden tvivl højtidens `store Hallel´- Ps 118, der afslutter måltidet. Matthæus giver os et 
glimt i kapitel 26,30: ”Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.” (Mt 26,30). En kort notits, 
der røber autenticiteten af beretningen – og som langt senere fik vor egen Thomas Kingo til at indlede sin 
uforlignelige suite af passionsdigte med at påpege, at Kristus indtonerer sin lidelse og død – og dermed 
Verdens frelse – med sang. Det er Salmebogens nr. 180: ”Hører til, I høje Himle!”, hvor str. 2 påkalder hele 
skaberværkets og universets opmærksomhed og sætter Lukas´ juleevangelium i relief: 
 Jesus, o vor Jesus sjunger! 
 O, end mer end englesang! 
 Tier, alle engletunger! 
 Jesu røst må have gang! 
 Himlens hele harmoni 
 sættes nu i melodi 
 ved vor Jesu mund og hjerte, 
 før ham døden skulle smerte. 
 
- Kingos salme er én eneste henvisning: Jesu røst må have gang! 
 
Paulus minder i hele to af sine breve, næsten enslydende, de tidligste menigheder om at lade Kristi ord få 
rigeligt husrum ved at undervise og opmuntre hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, og synge 
med tak til Gud i hjertet. (Kol 3,16; Ef 5,19). De tre benævnelser peger på en differentieret menighedssang 
allerede i 1. århundrede – psalmoi – vel Davidssalmerne, som de kristne gennem deres jødiske baggrund 
kendte fra synagogegudstjenesten; hymnoi – formodentlig egentlige kristne sange, måske lig dem Paulus selv 
citerer uddrag af flere steder i sine breve, eksv. Filipperbrevs-hymnen (Fil 2,6-11); og endelig den type, som 
den danske bibeloversættelses ordvalg knap formår at karakterisere: odais pneumatikais – åndelige ”oder”; 
som vi ikke aner, hvad har været for noget… 
  
- Konklusion er klar: Sangen er en del af den kristne gudstjenestes DNA.  
 
ØST OG VEST 
Der tales ofte om salmen som bærer af tradition. Men også i denne sammenhæng bør det betænkes, at traditio 
kan betyde både videregivelse og prisgivelse. Den kristne kirkes sangtradering rummer begge aspekter. 
 
Som bekendt adapterede Kristendommen gennem sin udbredelse væsentlige træk af de kulturformer, den 
mødte. I det græsktalende, østromerske imperium prægedes kirkens liturgiske udtryk af den antike filosofis 
opfattelse af tid, rum og magtforhold. Det dualistiske verdensbillede, hvor balancen og korrespondancen 
mellem Guds og menneskers del af kosmos bliver afgørende. I Liturgien, gudstjenesten, træder mennesket 
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fra sin kortfristede, ufuldkomne, forgængelige, syndige virkelighed over i Evighedens guddommelige, 
udødelige, hellige. Liturgiens sange er i østkirken netop en forlængelse af englenes, profeternes, helgenernes 
evige lovsang, der som en uforgængelig ”radiobølge” lader sig gribe og samstemme i, så længe liturgien 
udfolder sig. Når kirken synger, ophæves tiden og evigheden får klang. 
 

ØST   Kirken fremtræder orthodox – (gr.: hé orthé doxé) - ”med den rette ære”(!)  
           - Det orthodoxe – som mest af alt er en liturgisk term – udtrykkes netop sangligt. 

 
I Vesten tænkte man sig det helt anderledes. Den jordiske magthaver, kejseren var – hvis han da ikke selv 
ligefrem var guddommelig – hele samfundets ypperste præst, pontifex maximus, hvis ofre sikrede forbindelsen 
til gudernes gunst. Som sådan var Kejserens person toppen af magtpyramiden.   
 Da Konstantin den Store i forsommeren 330 endegyldigt flytter hoffet og hele den kejserlige 
administration til Byzans, bliver det den romerske biskop, der kommer til at fylde magttomrummet i Rom ud 
med sin person og sit embedsværk. Kirken overtager en del af hofceremoniellet, helt ned til klædedragten (den 
forfinede overfrakke, messehagelen), og arkitekturen (audiensbasilikaen med dens triumfalbue, hvorigennem 
man nærmer sig majestætens trone) - og gentager den hierarkiske model, hvor Roms biskop overtager titel 
og funktion af mellemmand mellem Guds og menneskers sfære. Liturgien er dermed sat på sporet af messe-
offeret. 
 Det kom til at præge den vestlige kirkes sang, navnlig efter Gregor den Stores liturgireform o. 
600, hvor sangformerne ensrettedes og institutionaliseredes gennem de nye scolae cantorum – hvor 
uddannelsen af særligt egnede sangstemmer i den raffinerede kirkesang kvitteredes med den laveste 
indvielsesgrad til præst, sub-diaconus. Dermed diskvalificeredes menighedssangen og forsvandt som liturgisk 
nødvendighed, og messens sang blev eksklusivt gejstlig. 
 Også indholdsmæssigt afspejlede sangen den hierarkiske opfattelse af forholdet mellem 
mennesker og Guds fjerne, ophøjede majestæt:  
- Se: DDS 9, str. 1-5, hvor englegrader, bibelske hellige, helgener, martyrer og kirkeinstitutionen danner 
mellemled mellem Gud og mennesket. 
 

VEST  Kirken frembærer katholsk, (universelt og på folkets vegne), lovprisning og bøn. 
             - Det katholske – den altomfattende acclamatio~supplicatio – opløftes gennem sang. 

 
Konklusion: Som gudstjenesten gennem sin udviklingshistorie har bevæget sig mellem primært at skulle 
udtrykke vores tjeneste for Gud – eller Guds tjeneste for os – således har kirkens sang gennem epokerne lagt 
stemme til disse opfattelser af forholdet Gud – Menneske. 
 
 
REFORMATIONENS SALMEPROGRAM – den evangeliske menighedssalme 
 
Luthers brev til Georg Spalatin ved nytårstid 1523/24: ”…for at Guds ord kan forblive i folket også ved hjælp 
af sang…” Luthers vedlagte eksempel på, hvordan det skal gøres er hans sangbare gengivelse af Ps 130 
/ DDS 496 – Her kommer 3 afgørende aspekter ved evangelisk salmesang til udtryk: 
 
• Salmen indsynger et nyt Gudsbillede og gudsforhold – og gør det tilgængeligt. 
• Salmen udsynger bibelordet gennem menighedens mund - (alm. Præstedømme) 
• Salmen fremsynger en ny forståelse af at være kirke 
 
- Måske har ingen bedre karakteriseret den evangeliske salmes sigte og funktion end Hans Thomissøn, i 
fortalen til den første, autoriserede danske salmebog: 
 
”Guds ord er i sig selff den allerliffligste Musica/ som giffuer trøst oc liff mit i dødsens nød/ oc rettelige kand 
fryde hiertet. Men naar der kommer en sød oc lifflige sang oc Melodie der til (som er ocsaa Guds synderlig 
gaffue) da faar denne Sang en ny krafft/ oc gaar dybere  ind i hiertet/ saa at Texten/ som er saa gaat som 
Sangens Siel/ rører hiertet meer/ oc glemmis icke lettelig.” 
 
- Romermessen havde rendyrket den sanglige tilbedelse; bl.a. ved at gøre sangen eksklusiv, gennem det 
latinske sprog, den musikalske kunstfærdighed, og ved at forbeholde den for den skolede og indviede 
gejstlighed. 
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Den evangeliske salmen er noget helt andet. Ikke – som i romermessen – en kunstfærdig, korsunget bibeltekst, 
men faktisk en menighedssunget fortolkning af bibelordet. Dermed er tilegnelsen af evangeliet – a n a m n e 
s e n – sangens forudsætning. Gennem salmesangen høres og forkyndes Ordet; en luthersk salme er et ekko 
af evangeliet. 
 
Først når dette nye forhold mellem Gud og menneske er tilegnet, bliver påkaldelsen – e p i k l e s e n – den 
rette. 
 
Salmens form (folkesproget, det bevidste ordvalg, den melodiske enkelhed) etablerer betingelserne for såvel 
tilegnelse som tilbedelse. M.a.o. gør salmesangen os til kirke. Sangens form betinger både formidling og læring 
af dens indhold – k a t e k e s e n. 
 

ANAMNESE   

EPIKLESE    

KATEKESE    

 
Forgængerne til de seneste to autoriserede, danske salmebøger indledtes programmatisk med tre strofer af 
Giv mig, Gud, en salmetunge. Det ændredes fra 1953-salmebogen til Grundtvigs Guds menighed, syng for 
vor skaber i løn. Jeg vil tro at ganske mange, hvis de overhovedet får lejlighed til at synge den salme – og hvis 
de overhovedet begriber en smule af ordenes mening – opfatter dens indledende opfordring i retning af, at vi 
sidder i skjul – i ”løndom” – bag kirkens tykke mure, og synger gud en lovsang. Det er i hvert fald en forståelse, 
der ville passe de fleste moderne mennesker fint. Men meningen er jo, at vi skal synge for og til den Gud, der 
bor og ser, og også hører i det skjulte. Hvorfor? Fordi det kunst kan, også sangkunst, er at udvide vores 
bevidsthed, så vi opdager, ser, hører, fornemmer, at vi er i en virkelighed, der er større og dybere, end den 
tilsyneladende er. 
Det at synge har en  e p i f a n i s k  dimension. Sang – og ganske særlig salmesang – kalder et gudsbillede 
og et gudsforhold frem, måske af det skjulte. 
 
Dermed gør salmesangen os til dem, der er kaldt på -  e k k l e s i a  - kirken, de, der hører Herren til. At vi er 
det, er jo forudsætningen for at vi overhovedet kan lovsynge og tilbede. 
 
Endelig gør salmesangen os – måske ikke klogere – men så ”visere til salighed”, som der står i DDS nr. 294, 
str. 2. Og hvad enten en salme nu læses af den enkelte i en stille stund, eller synges af fuld hals i 
menneskemylderet juleaften, så lukker sangen os altid ind i tekstens univers. Selv når vi synger ”jeg” er det 
ikke digterens elelr den syngendes private sag, men vores allesammens. Der er kirkens fælles sang, der lyder 
gennem salmens ord, og gennem de samme ord er den, i hvem salmen synger, lukket ind i kirkens fællesskab 
– k o i n o n i a. 
 
 

e p i f a n i a    

e k k l e s i a   

k o i n o n i a   

 
 
Derfor er det ikke ligegyldigt, hvad der står i en salme. Evangeliet er ikke 1000 ting, og salmer ikke hvad som 
helst. - Mogens Hansens blodfattige definition fra de ubekymrede 70ere: ”En salme er en sang, der handler 
om Gud!” - siger alt for lidt. – Hvad, f.eks., hvis vi blev sat til at synge noget ukristeligt om Gud…  Af samme 
grund må man også være betænkelig over for salmer, der er så dogmatisk eller konfessionelt neutrale, at det 
bliver op til den enkelte, hvad man vil lægge i dem. (Her kommer, efter min mening, en del af Simon Grotrians 
kaotiske metaforik til kort!) 
 ”Der må ikke stå noget vrøvl i en salme” (Aastrup) – med det mente han, at der skal være en 
transparens, hvorigennem evangeliets lys og klarhed kan skinne frem. En salme må have troværdighed i 
forhold til menneskers liv (Jørgen Bukdahl: Drik en dram, og syng en salme – det plejer at hjælpe!) 
 
 
I DAG – OG FREMTIDEN 
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Renæssancen og dens kirkelige side, reformationen, efterlod det enkelte menneske med ansvaret for at 

begribe det rette forhold til Gud. Selv i dag – 500 år efter – har mange endnu vanskeligt ved at begribe, at 

retfærdig ved tro betyder troen på den Gud, der nådigt bøjer sig ned til sit menneske – som derfor altså netop 

ikke behøver, med Grundtvigs udtryk, at `klavre op ad marmortrapper´ til Gud. 

Salmerne, ja al kirkens sang skal derfor holde denne indsigt fast – og formulere den på stadig nye måder. 

   

Salmerne skal give ord til tvivl og tro, anfægtelse og forvisning, sorg såvel som glæde, som den lydlige, hørbare 

– y t r i n g – de er. 

En salme er ikke kun et eksistentielt digt – den ytring, den lægger ord til, må bæres af en – t o l k n i n g – så 

salmen bliver en troværdig trosytring, og ikke blot en kunstfærdig udformning af, hvad vi dybest set kan sige 

os selv. 

Dermed bliver salmen tillige en faktor i – f o r m i d l i n g e n – af tro og kristenliv til næste slægtled.   

Ytring 

Tolkning 

Formidling 

 

Hvad jeg ikke når at berøre er, hvordan vi i dag bør bruge salmer langt mere dynamisk end højmessens 

”salmeseddel” med 7 salmer på tavlen, sunget i fuld udstrækning på hver sin melodi. Salmer kan deles, så en 

knap så sangduelig menighed ikke skal forholde sig til så mange melodier. Salmer kan læses højt –endda i 

kor – evt. med orgelledsagelse. Meget mere kunne siges her; men jeg vil nøjes med at kalde på en stærkere 

bevidsthed om salmernes indhold, deres funktion i forhold til deres faktiske brug. 

Kun hvis vi fastholder bevidstheden om salmesangens evangeliske egenart, kan den være vort bedste værn 

mod den destruktive traditio – prisgivelsen og opgivelsen –  og blive den dynamiske traditio – over- og 

videregivelsen af selve hjerteslaget i evangelisk-luthersk kristendom. 

- Så Luther altså beholder ret i sit sigtepunkt: Vi synger, ”for at Guds ord kan forblive i folket, også ved hjælp 

af sang…” 
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Om salmesangen i folkekirken 

V. organist Peter Arendt 

Den fælles salmesangs betydning i den danske folkekirke kan næppe overvurderes. Når udenlandske 

kristne fra ikke mindst Østeuropa og Orienten besøger danske kirker, er de altid forundrede over 

fællessangen. 

I vores nærmeste nabolande Norge og Sverige har de faste sungne gudstjenesteled fået større og større 

betydning, mens salmesangen ikke længere er så vigtig som i Danmark, hvorfor man også i Norge og 

Sverige har ønsket større musikalsk variation i de faste gudstjenesteled. 

I Danmark kan man gennemføre en gudstjeneste uden korsvar, sungen trosbekendelse og med talt 

nadverindledning, men man kan næppe forestille sig en gudstjeneste uden fællessalmer. Og her er den 

musikalske variation enorm. Vi synger uden at tænke nærmere over det melodier med rod i gregoriansk 

munkesang side om side med europæiske renæssancemelodier og nordiske folkemelodier og danske 

romancer og melodier med rod i nutidig populærmusik. 

Hvornår fællessangen i den kristne gudsdyrkelse opstår, er svært at sige. Om oldkirkens salmesang har 

været solosang, korsang eller fællessang ved vi ikke meget om. I Markusevangeliets passionsberetning står 

der dog så smukt og enkelt: Og da de havde sunget Lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. Så mon ikke nogle 

har sunget fællessang den aften? 

Der er blevet sunget korte fællessalmer på modersmålet i kirkerne før reformationen som svar på munkenes 

solosang. Men fællessalmer som vi forstår dem i dag, opstår med reformationen. I begyndelsen havde man 

et mindre udvalg af fællessalmer, som blev sunget hver søndag på de gamle messeleds plads. Senere fik 

man bestemte salmer til hver søndag, hvoraf nogle gik igen søndag efter søndag. Det helt frie salmevalg, 

som vi kender det i dag, opstår først i det nittende århundrede. Og selv i dag vil man ofte kunne genfinde de 

klassiske messeled i fællessalmerne. 

Når man ser på reformationens første tyske salmer, slår det en, hvor hurtigt de er blevet oversat til dansk. 

Ofte går der kun 4-5 år, før Luthers og de andre reformatorers salmer findes i fine sangbare danske 

oversættelser. Fællessalmerne banede vejen for den danske reformation. 

Gæster fra andre europæiske kirker, hvor den fælles salmesang også har afgørende betydning, for 

eksempel fra England eller Tyskland, studser over, at vi i Danmark sjældent forkorter salmerne, men synger 

dem i deres fulde længde. Her er det dog vigtigt at pointere, at i Den Danske Salmebog er hovedparten af de 

ældre salmer forkortede. En salmebogskommission har allerede truffet et valg for os. I DDS 2003 har nogle 

få salmer fået flere vers med i forhold til DDS 1953. 

Mange af de salmer vi holder mest af i dag, har rod i meget gamle salmer, de gammeltestamentlige 

Davidssalmer, de nytestamentlige hymner, de oldkirkelige salmer, salmer fra andre kirkesamfund som 

ortodokse, katolske eller anglikanske kirker. 

En selvfølgelighed som er vigtig at holde sig for øje er, at vi ikke har én eneste salme blandt vore kendte og 

elskede kernesalmer, som ikke er blevet sunget et eller andet sted for første gang. Nogle har taget chancen 

før os og sunget noget nyt og ukendt – oftest med skarp kritik fra det etablerede kirkelige landskab til følge. 

Vi kunne ikke synge med på en eneste af vores kendte salmer, hvis der ikke havde været nogen forud for 

os, der havde udvist mod. 

Et særligt kendetegn for dansk salmesang er, at vi har haft autoriserede salmebøger siden reformationen, 

men i de seneste 300 år har udgivelsen af koralbøger været overladt til det private initiativ. Vores 

salmebøger har gennem mange år været trykt uden noder, hvilket har været medvirkende til, at hvert sogn 

har sin meloditradition. I forbindelse med udgivelsen af DDS 2003 har man trykt en version med noder – og 

med første vers trykt under noderne, sådan som man gør i vores nabolande. Men denne udgave er svær at 

bruge, fordi de enkelte sogne ofte har tradition for andre melodivalg end de anførte. I det hele taget har både 
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kirkemusikere og menigheder i Danmark en frihed til at vælge melodier, som man ikke længere har 

tilsvarende i vores nabolande. 

***  

Der findes ingen undskyldning for at gå på kompromis med fællessangen i den danske folkekirke! Hvis 

menigheden helt holder op med at synge, som man for eksempel kan opleve det i nogle storbykirker, hvor 

kun et semiprofessionelt kor synger med på fællessalmerne, fungerer gudstjenesten ikke i sin nuværende 

form. Hvis man opgiver fællessangen, må man fuldstændigt nytænke den danske gudstjeneste. 

Omvendt har fællessangen som vi kender den i dag, ikke altid været en selvfølge. Så længe der har været 

fællessang i danske kirker, har folk klaget over, at sangen var for ringe. Fællessangen i det nittende 

århundrede har formodentlig været betydeligt svagere end op gennem det tyvende århundrede, hvor ikke 

mindst Højskolesangbogen har bidraget til en voksende fællessang. Da vi fik vores nye Højskolesangbog i 

2006, troede mange danskere, at vi havde fået en ny salmebog. Den folkelige sang og salmesangen er 

flettet tæt sammen i Danmark. 

De folkekirkelige ungdomskors indførelse gennem de seneste 2-3 generationer har haft uvurderlig betydning 

for dansk salmesang. Selvom medier og andre misantroper gerne vil fremstille det anderledes, er den 

kirkelige fællessang de fleste steder mere velfungerende og livligere nu, end den var i 1950’erne. 

De danske kirkemusikeres uddannelse er også blevet bedre i samme periode. Men vi er ikke og må ikke 

blive specialister. Der er tværtimod brug for så meget bredde i de kirkemusikalske uddannelser som muligt. 

Alle der overhovedet deltager i fællessangen, er kirkemusikalske specialister og har lov til at have en mening 

om musikken, som fortjener at blive hørt. 

Der er brug for større viden om kirkemusik i almindelighed og salmemelodier i særdeleshed i præsternes 

uddannelse. 

Mange initiativer har bidraget til bedre og mere fællessang i kirkerne, så som babysalmesang, 

juniorkonfirmander og sangcaféer. Efter en periode hvor man i skolerne oplevede en vis kirkeforskrækkelse, 

er skolerne igen begyndt at opsøge kirkerne – og ikke længere kun til jul, men også til for eksempel påske 

og høst. Et langt bredere del af befolkningen har kontakt med folkekirken nu end for et halvt århundrede 

siden, selvom man nogle steder oplever et fald i antallet af kirkegængere om søndagen. 

Når man ser på evalueringer fra gudstjenestekonferencer, kirkedage og lignende, er det tydeligt, at den 

fælles salmesang næsten er det vigtigste. Hvis man synger sammen i et kvarter, begynder ens hjerterytmer 

at nærme sig hinanden. Uden anfægtelse tager vi de største ord i munden, når vi synger, ord som vi ikke tør 

bruge i daglig tale, så der er tale om stærke sager, når det handler om salmesang. 

… så for dig kun hjertet banker, 

så kun du i mine tanker 

er den dybe sammenhæng! 

*** 

Orglet har en særlig placering i forhold til salmesangen i folkekirken. I Sydeuropa har man haft orgler i 

enkelte store kirker allerede før reformationen. Men de begynder først af blive brugt til akkompagnement af 

fællessang i slutningen af 1600-tallet. Af noder fra baroktiden kan man se, at der er blevet eksperimenteret 

med orgelledsagelsen. Sine steder har det været praksis, at organisten improviserede mellemspil ikke kun 

mellem de enkelte vers, men også mellem de enkelte linjer i versene. 

I Nordeuropa har vi tradition for, at organisten improviserer et mere eller mindre kunstfærdigt forspil til 

salmerne. Sådan er det ikke alle steder. I anglikanske kirker spiller man typisk første og sidste linje af den 

pågældende melodi som forspil. Og så forlænger man første tone i hvert vers med et ekstra slag. 

Man kan bruge alle slags instrumenter i en kirke – hvad man også har gjort i protestantiske kirker siden 

reformationen. Når violinundervisning var en del af uddannelsen for lærere i gamle dage, var det blandt 
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andet, fordi de i deres egenskab af degne kunne akkompagnere salmesangen på violin de steder, hvor der 

ikke fandtes orgler. Pibeorgler får man først i alle danske landsbykirker i slutningen af 1800-tallet. 

Når orglet har fået særstatus i kirker i alle mulige lande, skyldes det ikke mindst, at orglet har lunger – lige 

som den menneskelige stemme. Og i modsætning til for eksempel et klaver, der af en komponist som Bela 

Bartók blev regnet for et slagtøjsinstrument. I rum med mange sekunders efterklang er orglet langt mere 

ideelt også til akkompagnement af nyere synkopeprægede salmer end et klaver. Større orgler kan gøre det 

ud for et helt orkester og variere i styrke og klang i én uendelighed. 

Orglets placering i mange ældre kirker – bagerst i kirken og ofte på pulpitur – kan dog være et problem, når 

man ser på den liturgiske udvikling de seneste år, hvor nærhed mellem kirkemusiker og præst og menighed 

spiller en større rolle end tidligere. 

Orgel og kirke hænger mere sammen nu end nogensinde før. I 1960’erne var der ugentlige programmer i DR 

med orgelmusik. Nu spilles der kun orgelmusik i radioen ved transmissioner af gudstjenester – og så når 

kongelige dør. For mange mennesker hænger orgelmusik sammen med kirke og højtid og sorg, selvom 

orglet oprindeligt var et danseinstrument – og i lande udenfor Nordeuropa langt op i 1800-tallet blev opfattet 

som et koncertinstrument. 

For nogle år siden blev pibeorglet på uheldig vis sammenblandet med debatten om nutidig musik i kirken. 

Det er ikke pibeorglet, der står i vejen for kirkemusikalsk fornyelse i Danmark. Og man får ikke mere 

kirkemusikalsk bredde i en kirke, fordi man udskifter sit fine pibeorgel med et billigt digitalt orgel. 

*** 

Som nævnt ovenfor er salmesangen op igennem det 20. århundrede blevet mere levende og rytmisk – og 

med hurtigere salmetempi til følge, end den har været op igennem det 19. århundrede. Dette skyldes ikke 

mindst den tiltrængte kirkemusikalske reformbevægelse, som organisten og komponisten Thomas Laub og 

andre med ham satte i gang i slutningen af 1800-tallet. Gamle melodier blev ført tilbage til mere rytmiske 

former. Der blev komponeret nye levende melodier inspireret af tidligere tiders kirkemusik. Vi kan slet ikke 

forestille os dansk salmesang uden denne reform i dag. 

Men to kirkemusikalske spøgelser svæver stadigvæk over folkekirken fra reformbevægelsens første dage – 

mere hos teologer end hos kirkemusikere. Reformbevægelsens motto var, at musikken til enhver tid skulle 

tjene ordet. Men kirkemusikken har i den lutherske tradition altid haft en langt mere omfattende rolle. Luther 

var ikke i tvivl om, at musik kan noget, som ord ikke kan. Barokkomponisterne med deres syn på symbolik og 

proportioner anså også kirkemusikken for at have en selvstændig rolle. Det var ikke kun de romantiske 

komponister, der oplevede kirkemusikken på denne måde. 

Reformbevægelsen udråbte en bestemt slags musik fra en kort periode i europæisk musikhistorie (fra 

slutningen af 1500-tallet og 50 år frem) som mere rigtig og egnet kirkemusik end anden musik. Hvad for 

eksempel har fået kirkemusikere og teologer fra reformbevægelsen til at hævde, at Johann Sebastian Bachs 

kantater og passioner og oratorier aldrig kan blive rigtig kirkemusik, men må forblive koncertmusik. 

Der er ingen musik, der er mere kristen end anden musik. Der er ingen musikstil, der er mere rigtig i en kirke 

end andre stilarter. Og når man af og til hævder, at nutidige populære solosange ikke egner sig til 

fællessang, kan man bare skele til det 19. århundreders soloromancer, der heller ikke var skabt til 

fællessang, men som stadigvæk er folkeeje i Danmark. 
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E. Kirkemusik 
V. organisterne Birgitte Ebert og Bine Bryndorf 
 
        7.1. Musikkens funktion   

        7.2. Genre. Instrumentarium.   

        7.3. Korsang  

 

 

Kirkemusikken har stor betydning for, hvordan man oplever gudstjenesten, men også for, hvordan man kan 

deltage aktivt i gudstjenestefejringen. Salmerne både forkynder og bekender, og menighedssvar og andre 

sungne gudstjenesteled giver et nærvær for den enkelte i liturgien.  I salmesang, orgelmusik og kormusik 

med mere trives mange århundreders musik side om side i både gentagelse og fornyelse.  

 

Kristendommen har fra sin tidligste begyndelse haft musikken med, det fortæller flere steder i Ny Testamente 

(Lukasevangeliet 2,10-14, Kolossenserbrevet 3,16 og Efeserbrevet 5,19). Fra begyndelsen var det 

énstemmig sang, præget af lokale traditioner, men fra o. 600 blev sangen ensrettet i hele det vestromerske 

rige, og den blev indstuderet i klostre og katedralskoler, begge institutioner, hvor drengebørn modtog 

undervisning i den rette melodiføring, og hvor de fra tidlig alder havde ansvar for musikken ved flere af 

dagens tidebønner i kirkerne.  Overleveringen var mundtlig, men også ud fra tegn i teksten for, hvordan 

melodien skulle bevæge sig. Kun drenge og mænd sang i kirkerne, musikken var en del af messeofferet og 

krævede stor indstudering og perfektion for at udfylde sin rolle i en messe, hvor alt blev sunget, bortset fra 

prædikenen. Den tidligste flerstemmighed fandtes o. år 1000, og sammen med et mere og mere udbygget 

system for nedskrivning af noder gennem århundrederne nåede den flerstemmige vokalmusik et foreløbigt 

højdepunkt i årene omkring reformationen.  

Med bogtrykkerkunsten blev det lettere at udbrede nye salmer og melodier. Det lutherske ønske om udbredt 

salmesang på modersmålet for hele menigheden, dvs. også piger og kvinder, var så meget mere anstødeligt 

for den katolske kirke, som den har været uskolet at lytte til. Latinskoleeleverne ved de større byer sang de 

nye salmer, dels til brug i kirken, dels så drengene senere kunne tage dem med ud i resten af samfundet. I 

flere århundreder blev der stadig sunget flerstemmigt og på latin som en del af den daglige undervisning og 

til brug ved kirketjenesten for drengene. I begyndelsen af 1800-tallet ophørte forpligtelsen mellem latinskole 

og kirke, og blev erstattet af almueskolebørnenes sang ved gudstjenesterne.   

 

Musikken 

Fra en messe, der udelukkende består af sungne led, til den lutherske gudstjeneste er der et stykke vej. Dog 

er formen genkendelig fra dengang til nu. Der er stadig led, der ligger fast, enten med skiftende repertoire 

(præ- og postludium og salmer) eller med samme udformning hver gang (diverse menighedssvar, evt. kyrie 

og gloria, evt. sunget trosbekendelse eller svar efter trosbekendelsen, nadverliturgi).  

Musikken til salmerne spænder over 5 århundreder og er samlet i Koralbog til Den Danske Salmebog 2002. 

Men også en lang række andre samlinger er i udstrakt brug. Fælles for dem er, at de til brug for organisten 

findes som koralbøger i harmoniseret udgave, dvs. ikke blot med melodien, men også med udskrevne 

akkorder eller becifring, der fortæller hvilke akkorder, der skal spilles sammen med melodien. Orglet kom 

først i brug sammen med menighedens salmesang i løbet af 1600-tallet. Den første egentlige koralbog i 

Danmark blev udgivet i 1764. Siden er der løbende udgivet koralbøger, hver gang der udkom en salmebog. 

Med Den danske Salmebog (1953) kom Den Danske Koralbog i 1954, og den er stadig grundlaget for de 

nuværende koralbøger til Den Danske Salmebog 2002, der dels findes som Koralbog til Den Danske 
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Salmebog 2003 fra Kroghs Forlag med melodier til alle salmebogens tekster og Tillæg til Den Danske 

Koralbog fra Edition Wilhelm Hansen 2004, der suppleret med Den Danske Koralbog bringer melodier til alle 

salmer. Til både Koralbog til Den Danske Salmebog og Tillæg til Den Danske Koralbog knytter sig 

enstemmige melodibøger til brug for kirkesangere m.fl. Desuden kom Den Danske Salmebog 2002 i en 

udgave med noder i 2006.  

Danmark har tradition for en stærk salmedigtning, både poetisk og teologisk. Det er grunden til, at vi har en 

fælles salmebog for hele landet, at vi stadig synger 6-7 salmer ved en højmesse, og at vi synger hele salmer 

i stedet for kun at synge et udvalg af vers. Også på det musikalske område har vi formået at holde et 

kvalificeret niveau. Især fire bevægelser har haft betydning for, hvordan musikken i Den danske Folkekirke 

udfolder sig: 

1. Reformationen og den tætte tilknytning til luthersk salmesang, som vi fra begyndelsen har haft i 

Danmark, og som gudstjenesten stadig bærer præg af. 

2. N.F.S. Grundtvigs salmedigtning og den store produktion af romantiske melodier til hans salmer 

3. Thomas Laubs kirkesangreform, der insisterede på kvalitet i melodierne på linje med salmernes 

tekst, og som lagde en lang række melodier til repertoiret, både som nykomponerede og 

restaurerede fra det tidligere repertoire. 

4. Ungdomsoprørets insisteren på en større respekt for børn og unge, mindre autoritetstro og større 

spændvidde både hvad angik salmetekster, melodier og instrumentarium, der spilles på.. 

 

ad 1. Kirkefaderen Augustin så en vis fare i, at musikken i sig selv kunne tage udsigten fra ordet, at man nød 

musikken så meget, at ordet kom i baggrunden. Den gregorianske musiks forståelse af musikken som en del 

af messeofret, krævede en streng disciplin og særlig indlæring. Den lutherske forståelse af kirkemusikken 

var uden bekymring for, at musikken skulle dominere gudstjenesteforståelsen. I en lang række forord til 

salmebøger priser Luther musikken og opregner dens gode egenskaber som sideordnet med den talte 

forkyndelse og bekendelse.  Også Hans Thomissøn fremhæver i forordet til sin salmebog fra 1569, hvor 

vigtig salmesangen er for at ”lære, fremme og bevare Guds ord”. 

ad 2. Allerede o. år 1600 indtræder et nyt element i salmesangen. Hvor den tidlige reformation var præget af 

en syngende menighed, der gennem salmesang skulle bære gudstjenestens ændrede led igennem, er der 

med fx Hans Christensen Sthens salmer en ny forståelse af bod for den enkelte, Med pietismen blev dette 

individuelle gudsforhold forstærket; kun et renset hjerte kunne synge den sande salmesang.  Sang i kirken 

og sang i lægmandsforsamlinger var ikke mere det samme, i kirken blev der sunget mindre og mindre, i 

forsamlingerne stadigt større repertoire.  Først med skolereformen 1814, der betød et endeligt slut for 

latinskoledrengenes betjening af kirkerne i større byer, men en opblomstring af sangen med almueskolerne 

på landet, blev det igen muligt at sætte indlæring af salmer i system.   

ad 3  Kirkemusikkens bevægelse fra kirkerummet ind i koncertsalen får betydning både for kirkemusikken og 

koncertmusikken. Kantater for kor og orkester er ikke mere et rent kirkeligt begreb, koncertsalen bliver en 

rum for den enkeltes refleksion, hvor store følelser finder udfoldelse. Grundtvigs kongstanke, at en salme 

først er en salme, når den synges, afføder en lang række nye melodier, hvor repertoiret før var hovedsageligt 

melodier fra 15- og 1600-tallet. Thomas Laub anerkender fuldt ud Grundtvig som salmedigter, men mener, at 

den romantiske koncertsalsmusik, som han opfatter de nye melodier, ikke hører hjemme i kirkesangen. De 

følelser, man søger i koncertsalen, skal underkastes ordet på kirkebænken. 

ad 4. En stadig strøm af salmeudgivelser ser fra o. 1970 dagens lys. Ønskes er samtidighed, både hvad 

angår sprog og musik. I takt med, at børn og unge synger færre salmer i skolen end nogensinde før, vokser 

antallet af salmer i menighederne. De sidste tyve år ses desuden større brug af andre instrumenter end 

orglet i gudstjenesten. Både af genremæssige årsager, men også for at få organist og kor tættere på, ofte 

synlige, for menigheden, vælger mange kirkemusikere at spille dele af gudstjenesten på klaver, alene eller 

sammen med en mindre gruppe musikere. 

 

Betragtning: 
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I den lutherske gudstjeneste er det menighedens opgave at løfte salmesangen som et svar på evangeliet og 

som en måde at give udtryk for, hvad man tror på.  Mange salmer har et vanskeligt tilgængeligt sprog, er det 

vigtigt, at sproget kan forstås fuldt ud, for at man kan tilslutte sig indholdet af det sungne? Er det vigtigt, at 

man kan følge en linje tilbage fra de tidligste salmer i salmebogen, selvom de salmer ikke længere bruges 

særlig meget eller er det vigtigere at forny salmebogen mere radikalt, så der er færre salmer, der viser 

traditionen, og som sjældent synges? 

 

Orglet 

 

Der har været orgler i de større danske kirker siden 1200-tallet, og de sidste af de ca. 2000 kirker i landet fik 

orgel så sent som i 1970’erne. Orglet som instrument er kendt fra før Kristi fødsel. Der bygges stort set efter 

det samme princip nu som dengang: Et tryk på en tangent åbner for en ventil til en pibe af træ eller metal, 

som får luft fra et kammer med overtryk. Den tidligste brug af orglet i oldtiden var i teatre og på arenaer i 

forbindelse med skuespil, sport og andre forlystelser. Den kristne kirke i vest tog orglet til sig, i modsætning 

til østkirken, hvor orgelbygning ellers var velkendt. Orglets funktion var fra begyndelsen musik før og efter 

gudstjenesten eller alternerende med sangen. Først fra midten af 1600-tallet blev det mere almindeligt, at 

menighedens sang blev ledet af orglet. Sammen med orgel eller kor var der fra renæssancen til o. 1800 en 

rig brug af andre instrumenter i gudstjenesten, fra begyndelsen blæseinstrumenter af basunfamilien, senere 

strygeinstrumenter som violiner og gamber.  Skulle den almindelige borger høre levende musik, var det ofte i 

kirken under gudstjenesten eller i forbindelse med den. Da det blev mere almindelig med offentlige koncerter 

omkring år 1800, som enhver, der havde råd til det, kunne overvære, blev orglet igen enerådende som 

gudstjenesteinstrument indtil 1970’erne, hvor både klaver og andre instrumenter gjorde deres indtog og 

bidrog med musik til salmesangen og som for- og efterspil. 

Orglet har, som det gamle instrument det er, et meget stort repertoire, og der bliver stadig komponeret meget 

flittigt for instrumentet både i Danmark og i udlandet. Både kortere stykker, der egner sig til at blive spillet 

indenfor rammerne af en gudstjeneste, men også mere koncertegnet musik.   

 

Betragtning: 

Klangen af orglet er for de fleste forbundet med oplevelser i en kirke, hvad enten det drejer sig om 

gudstjenester, vielser eller begravelser. Rent praktisk er orglet det eneste instrument, der kan betjenes af en 

person og stadig fylde selv det største rum med klang. Er kirken et særligt sted med et særligt instrument, 

som kun sjældent kan opleves andre steder, eller bør der suppleres med mere velkendte instrumenter som 

guitar, bas og trommer? 

Korsang 

 

Kirkerne ophørte med at betale et instrumentalensemble og samarbejde med skolerne om musik ved 

gudstjenesterne og engagerede i stedet betalte korsangere som forsangere og til selvstændige korindslag. 

Også udenfor kirkerummet opstod i perioden en rig kortradition og amatørsangere og -musikere medvirkede 

ved offentlige koncerter. Musikudøvelsen var ikke mere kun for de professionelle. Organisterne fik tillige 

kantor-, dvs. korlederfunktion, og ansvaret for indstudering af både salmer og korsatser. Hvad enten der nu 

er ansat børnekor eller voksenkor ved den enkelte kirke, er funktionen stadig at støtte salmesangen og 

bidrage med vokalmusik, som kun kan synges efter forudgående korprøver. Man kan stadig møde 

reminiscenser af de tidligere messeled fra den katolske kirke, når koret synger fx introitus, halleluja, motet og 

musik under altergangen.   

 

Betragtning: 

Er der flere måder at stimulere menighedens medvirken i sangen, og hvordan formidler man ukendt stof som 

nye salmemelodier eller et særligt musikstykke, der kræver ekstra af tilhørerne?    
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F. FÆLLESSKAB 
 

Fællesskab 

v. sognepræst Tine Illum 

I begyndelsen var gudstjenesten. Før bibel og trosbekendelse og dogmer. Vi samles til gudstjeneste. Det har 

kristne gjort siden den første påske. ”For når to eller tre af jer mødes for at være sammen om troen på mig, 

så er jeg der også”, siger Jesus (Mt. 18, 20). Gudstjenesten er menneskers møde med den opstandne 

Kristus.  

Der har været gudstjeneste lige fra den første påske. En af de fortællinger fra bibelen, vi kan læse i denne 

sammenhæng, er vandringen til Emmaus (Lukasevangeliet 24, 13-35). Kristendom var – og er - først og 

fremmest fællesskabspraksisDet er gennem menighedens gudstjeneste, vores tro formes og styrkes. 

Gudstjeneste er Helligåndens historie med mennesker.  

  Gudstjeneste ER der hvor mennesker samles med hinanden og med Kristus. Den måde, vi 

sammen holder gudstjeneste på, former vores tro. ”Lex orandi lex credendi” sagde man i oldkirken, ”sådan 

som vi beder (fejrer gudstjeneste), sådan tror vi”. Hvis vores tro skal være troværdig, må den gudstjeneste vi 

samles til - og den måde vi samles på - med og uden ord fortælle om den Gud, vi tror på. Lidt forenklet kan 

man sige: Form og indhold (teologi) er uløseligt forbundne i gudstjenesten. 

Fra Det nye Testamente fremhæves ofte apostlenes Gerninger kap. 2 v. 42:  

”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved   bønnerne”  

og Paulus’ billede af menighedens fællesskab som en krop4, en enhed, der både ”sker” gennem liturgien og 

kommer synligt til udtryk i den5 . Paulus’ brev til kirken i Korinth er et godt eksempel på, at det at samles på 

en troværdig måde er helt centralt.  

En anden kilde er Justin (ca.155), der bl.a. siger: ”På den dag, som kaldes ”solens dag” finder en 

sammenkomst sted, hvor alle som bor i by og på land mødes.” Alle sociale lag mødes til gudstjeneste om 

søndagen.  

Hvordan bliver det tydeligt i dag, at det er menigheden, der holder gudstjeneste? Hvordan samtaler og 

samarbejder vi lokalt om gudstjenestelivet her hos os? Vi er en sognekirke, en lokal kirke. Samtidig er vi en 

del af Folkekirken, der er evangelisk-luthersk og dermed har et fællesskab med andre lutherske kirker. 

Endelig er vi en del af den verdensomspændende kristne kirke. Hvordan tager vi ansvar for vores lille del af 

kirken og dens gudstjenesteliv, uden at tabe de større sammenhænge af syne? Og hvad er vi forpligtede på 

som kristen kirke, og som folkekirke? 

Det er anliggendet i dette afsnit. Og til videre drøftelse. 

”Kristendommen er fællesskabets religion. Sådan har det været, fra de første kristne   mødtes 

i små husmenigheder. Derfor bliver fællesskabet og dét, der foregår her, også af særlig 

relevans for teologien, når den vil beskæftige sig med kristendom som trosform. Fællesskabet 

findes i gudstjenesten – i dens mangfoldige udtryk og udseende – som bliver vigtig ikke blot 

                                                           
4 (i bl.a. Romerbrevet kapitel 12, og i Første Korintherbrev kapitel 10 og 12 
5 I den nyeste forskning, bl.a. Bent Flemming Nielsens ”På den første dag” understreges vigtigheden af 

menighedens fællesskab. 
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som emne for teologisk refleksion, men også som udlevet teologi.” (Jette Bendixen Rønkilde i 

”En gudstjeneste – mange perspektiver” s. 15) 

Martin Luther viser ofte hen til menigheden som gudstjenestens subjekt. Også i udarbejdelsen af liturgien 

(først senere, da man indser afhængigheden af fyrsten, tales der om en ensartet liturgi i fyrstens område)6  

Gudstjenesten er menighedens fælles puls og hjerteslag. Her – mellem spilleregler og spillerum – møder vi 

den levende Kristus. 

I mere administrative termer møder vi det i Kirkeministeriets betænkning 1477. Efter indledningsvis at fastslå, 

at ”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser”, følger i afsnittet 

om menighedsrådets opgaver:  

  ”Fundamentet for den lokale menigheds aktiviteter må altid være at forkynde 

  Kristus som menneskets og verdens frelser. Således er enhver lokal kirke og 

  menighed en del af, hvad den apostolske trosbekendelse kalder ”den hellige, 

  almindelige kirke”. Enhver lokal drøftelse af målsætninger for menighedens 

arbejde og beslutning om menighedens forhold sker derfor på dette grundlag. ……Forskellen i 

menighedsrådet mellem læg og gejstlig er således ikke en forskel mellem kirkens ydre 

rammer (mursten og personale) og kirkens indhold (forkyndelsen) men handler om forskellige 

funktioner inden for såvel rammer som indhold……. menighedsrådets opgave er at lede det 

kirkelige liv i sognet både for så vidt angår de administrative som de kirkelige anliggender. Det 

følger også af menighedsrådslovens § 38, hvorefter præsten bl.a. skal have menighedsrådets 

samtykke til, at der anvendes en anden autoriseret liturgi eller andre autoriserede ritualer end 

dem, der hidtil er anvendt i menigheden…. 

……. Men arbejdsgruppen skal foreslå, at menighedsrådslovens § 1 præciseres, så 

det klart fremgår, at menighedsrådet – i et samvirke mellem valgte medlemmer og præst(er) – 

har ansvaret for at lede det kirkelige liv i sognet, såvel for så vidt angår rammerne som 

indholdet.  

 

9.1 Menighedskultur 

”Samvirke”, står der i betænkning 1477. Det betyder i en liturgisk sammenhæng, at menighedsrådet på 

vegne af menigheden sammen med præsten eller præsterne har ansvar for det lokale gudstjenesteliv. Med 

til at have ansvaret for liturgi hører, at menighedsrådet tager beslutninger på et velinformeret grundlag, 

indøves i at samtale og samarbejde om 

gudstjenestelivet, skærper sansen for liturgi, og 

deltager i sognets gudstjenester. Det er interessant at 

følge arbejdet med dette rundt omkring. 

  Mange steder har man - for at få en bred 

samtale og få mange erfaringer og synspunkter i spil - 

nedsat et gudstjenesteudvalg bestående både af valgte 

medlemmer af menighedsrådet, organist og andre fra 

menigheden. Menighedsrådet kan f.eks. bede dette 

udvalg komme med et udkast til en ændring i liturgien, 

eller det kan besluttes at udvalget over en periode 

arbejder med en særligt tema. Præst og organist har 

særlige ansvarsområder, hver deres faglige viden, og 

dermed også den endelige autoritet. Der hvor 

samarbejdet og udvalgsarbejdet går godt, vil det 

                                                           
6 herom kan man læse yderligere i rapporten om autorisation 

 

tilskuer eller deltager…. 
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sjældent være et problem. (se også pkt. 9.5) 

 

Menighedskultur omfatter ikke blot samarbejdet mellem menighedsråd og medarbejdere. Lytter man til 

samtaler i menighedsrådene, opdager man, at det handler om hele menighedens selvforståelse: 

- er man ”kunde” og ”tilskuer”, altså en slags objekt, der skal modtage en ydelse? - eller ser menigheden sig 

som subjekt, og tager ansvar for gudstjenestelivet? 

- er menigheden ”os” (og sommerhusgæster, nytilkomne, dåbsfamilier etc. er ”de andre”?)  – eller ser de 

vante kirkegængere en opgave i at være gæstfrie, gøre kirkedørtrinnet lavere, og få knap så kirkevante til at 

føle sig velkomne og som en del af et fællesskab, som ”børn af huset” og ikke på tålt ophold? At være 

gæstfri, og at holde gudstjeneste på en åben og menneskevenlig måde, er en vigtig opgave, som mange 

menigheder arbejder med. Der, hvor man er velkommen, kommer man gerne igen. 

 

Nogle steder vælger menighedsrådet bevidst at arbejde med dette tema til et menighedsmøde, eller ved selv 

at forsøge at se den lokale gudstjeneste med ”nye” øjne.  

Erfaringen viser, at nytilkomne mærker ”stemningen” i gudstjenesten langt mere, end de lægger mærke til 

liturgiske detaljer. HELE gudstjenesten forkynder. Og nogle menigheder har set det som en spændende 

opgave at tænke over og samtale bredt om, hvilket gudsbillede deres gudstjeneste forkynder, hvordan de er 

inkluderende. Flere steder overvejes, hvordan traditionen holdes i hævd uden at ende i traditionalisme, og 

hvordan der kan arbejdes sprogligt og på mange andre måder for at reformere gudstjenesten 

9.2 Præsten i gudstjenesten. 

Præsten har iflg. Præsteløftet forpligtet sig på: 

”…. at forkynde Guds ord rent og purt, således som det findes   i de profetiske og apostoliske 

skrifter og i vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske bøger, med al ærefrygt og 

sømmelighed forvalte de hellige sakramenter efter Kristi indstiftelse, og såvel her som ved de 

øvrige hellige handlinger udføre alt i overensstemmelse med de for folkekirken gældende 

forskrifter.” 

I ordinationsløftet har biskoppen lagt præsten følgende på sinde: 

  ”at I forkynder Guds ord rent og purt….. så I prædiker sand omvendelse, barmhjertighed mod 

alle lidende, kristent broderskab, kærlighed til næsten og lydighed mod den rette øvrighed, fremdeles at I 

forvalter de hellige sakramenter efter Jesu Kristi indstiftelse, …… 

Præsten har således det overordnede teologiske ansvar for gudstjenesten. I mange år har det været 

ensbetydende med, at præsten alene bestemte liturgien (naturligvis ud fra ovennævnte retningsregler og 

menighedsrådslovens bestemmelser). Gudstjenesten var præstens. I dag ser de fleste præster dette ansvar 

også som ansvaret for at undervise og dygtiggøre menighedsråd og medarbejdere i at arbejde med den 

stedlige liturgi. Den nuværende alterbog med de variationsmuligheder, der ligger heri, er udgangspunktet for 

dette arbejde, men der udarbejdes også lokalt liturgier. 

Lokalt kan der være mange hensyn der vejer tungt: Hvordan integreres migranter i gudstjenesten? Hvordan 

kan vi udforme et gudstjenesteliv i et firesognspastorat, så alle fornemmer, at de er en del af et 

gudstjenestefællesskab? Er det i orden at hver præst i et stort pastorat med tre præster har forskellig liturgi? 

Hvordan giver det mening at holde gudstjeneste med ganske få? (se pkt 4) osv. 

I disse år er det interessant at følge, hvordan præsters liturgiske sans skærpes, når forholdet mellem 

tradition og fornyelse udfordres, og når menighed, medarbejdere og menighedsråd i højere grad ses som 

samarbejdspartnere. 

 

9.3 Kirkemusikeren i gudstjenesten. 

Hvor præsterne hovedsageligt har samme uddannelse, er kirkemusikere vidt forskelligt uddannet. 
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Vigtigheden af samarbejdet med kirkemusikeren, uanset uddannelse og erfaring, kan næppe overvurderes. 

Kirkemusikeren er ikke ”personale” (og det er graver/kirketjener/kirkesanger heller ikke). Kirkemusikeren er 

en vigtig del af fællesskabet. Dels viser undersøgelser, at troen synges ind i os. Dels er der en umådelig stor 

fællesskabsskabende kraft i den fælles salmesang.  Der må derfor være stor vægtlægning på fællessang – 

især hvis vi ønsker at beholde salmemessen (hvilket vi forudsætter, at vi gør). 

Det er ganske enkelt i disse år en stor og vigtig opgave at øge sangglæden. Her er det interessant at se, 

hvor stor glæde menighed, præst og organist har af at samarbejde om salmer og salmesang. Det 

gøres rundt omkring på mange forskellige måder. 

I Danmark indsættes organister ikke med et lille ritual som i nogle andre lande. Hvordan tydeliggør man i 

ansættelsen, at organistens opgave først og fremmest er at forkynde Kristus, og at støtte og fremme 

menighedssangen? En manglende ”forventningsafstemning” er mange steder med til at gøre det liturgiske 

arbejde vanskeligt. 

Det er vigtigt at anerkende kirkemusikerens særlige faglighed, og inddrage den i forberedelse af 

gudstjenesten.  

Samarbejdet mellem kirkemusiker og præst er afgørende for, hvordan menigheden fornemmer 

gudstjenesten. Der, hvor samarbejdet er godt, er der næsten ingen grænser for, hvad der kan lade sig gøre 

– og menigheden føler sig velkomne og frie. 

Samarbejdet og respekten mellem præst, organist og øvrige medarbejdere fornemmes tydeligt af resten af 

menigheden. 

 

9.4 Menigheden i gudstjenesten. 

Menigheden er en broget flok. I mange sammenhænge er mennesker i dag delt op i interessefællesskaber 

og alder. Og naturligvis tiltrækker forskellige slags gudstjenester også forskellige slags mennesker. Nogle 

steder er søndagsmenigheden den samme året igennem – men det er kun få steder. Nogle steder er ¾ af 

menigheden ny hver gang – måske fordi der er tre dåb ved gudstjenesten og der er store dåbsfølger med. 

Desuden er der mange, der kommer i kirke en gang imellem. Det er en vigtig opgave, at få netop denne 

søndags menighed til at fornemme et fællesskab, selv om de ikke kender de samme salmer, og selvom 

liturgien ikke huskes eller er kendt.  

I de kommende år bliver dette sandsynligvis en endnu vigtigere opgave. Her skal blot nævnes tre 

arbejdsområder: 

 

MODERATION. Måske bør vi her gøre op med det lidt foragtelige ord ”regi-bemærkninger”. Vi har allerede 

regibemærkninger i alterbogen – f.eks. ”Lad os alle bede” og indledningen til nadverritual A. I andre lande 

arbejder man bevidst med moderation (at lede menigheden i gudstjenesten), og ”uofficielt” arbejdes der også 

med det her i landet.  

Det vanskelige ved moderation i gudstjenesten er at balancere mellem på den ene side glæden ved bare at 

være til gudstjeneste og på den anden side de forskellige behov for information. Det må gøres på en måde, 

så man får endnu mere lyst til at gå til gudstjeneste. Derfor må der i mindre grad være tale om en forklaring, 

og i højere grad tale om at skabe bevidsthed om og sammenhæng i det, der sker i gudstjenesten. Et 

eksempel kan være nogle ord, der knyttes til salmer og musik, og som dermed åbner det, der kan virke lidt 

fremmedartet. 

Liturgisk moderation bliver problematisk, når den bliver påtrængende og skygger for selve gudstjenesten. 

Derfor må den både forberedes og fremføres sprogligt meget præcist.    

  Vi er i Danmark ofte veget tilbage for at påtage os denne ”toast-master-opgave”. Måske fordi 

vi har tænkt, at liturgien i sig selv var forståelig. Måske fordi liturgi har været anset for at være ligegyldig, eller 

måske ligefrem stå i vejen for det væsentlige: Ordets forkyndelse. Måske fordi vi ikke vil være påtrængende 

eller ”over-pædagogiske”. Forhåbentlig ikke, fordi vi er ligeglade med menigheden, og bare tænker: hvis de 

ikke kan finde ud af, hvad der sker, er det fordi de ikke kommer tit nok.  
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   Flere steder udleveres der ark med liturgi (og evt. salmer), hvilket også gør det 

lettere for nytilkomne (og for den sags skyld mange andre) at deltage i gudstjenesten. 

SAMTALE OG SAMARBEJDE. Menigheden er som sagt meget forskellig. Og her bliver det netop tydeligt, 

hvor vigtigt det er, at man fremelsker en menighedskultur, hvor man ser sig selv som deltager og ikke tilskuer 

eller kunde. Hvis man er kunde bliver man utilfreds, hvis man ikke får sin vare (det kan være seks 

yndlingssalmer, det kan være at der skal sige ”vorde” eller ”blive” i Fadervor, det kan være en bestemt 

melodi, eller at trosbekendelsen skal synges eller siges. etc. etc). Men det er umuligt at gøre alle tilpas. Der 

må derfor tænkes ud fra et større perspektiv. F.eks. at vi alle er til en gudstjeneste, som vi fornemmer som 

”vores”, hvor vi oplever en gæstfri atmosfære, også selv om vi ikke kender alle salmer eller hele liturgien. Der 

udarbejdes for tiden samtalekort, workshops etc. der kan få menigheden til at tale med hinanden om 

gudstjenesten. Herved får vi øje på, at også ”de andre” holder af gudstjenesten og gerne vil være en del af 

den. Vi finder ud af, hvorfor netop den detalje i gudstjenesten er vigtig for dem, vi taler med, og det gør det 

lettere for os, at glæde os over et nadverritual, der er anderledes end det, vi er vokset op med – eller at 

synge en gammel salme, vi ikke forstår osv. 

Dorte Jørgensen har i sin disputats ”Den skønne Tænkning” vist, hvordan også de mere eksakte 

videnskaber har gjort op med den skarpe skelnen mellem følelser og fornuft. Vi tænker også med hjertet. At 

arbejde med gudstjenesteliv må derfor også være at anerkende de mange forskellige følelser, der er i alt, 

der har med gudstjenesten at gøre – og at lade dem blive genstand for samtale. Der, hvor man er gået i 

gang med dette, skaber det ofte en anerkendende og åben atmosfære, hvilket er forudsætning for, at også 

den mere vidensbaserede, dogmatiske og traditionsrige tænkning kan blive frugtbar i arbejdet. 

 

DELAGTIGHED. Kirkegængere er naturligvis delagtige ganske enkelt ved at deltage i gudstjenesten – og for 

mange er det præcis, hvad de ønsker. Andre steder er menigheden konkret delagtige i forskellige opgaver: 

læse bibeltekster, bede bønner og hjælper til under nadver. Konfirmander er kirkehjælpere (deler 

salmebøger ud, dækker alterbord etc.)- Minikonfirmander er ringere (og ringer sammen med graveren til 

gudstjeneste). Familiemedlemmer eller faddere bede bønner eller tænder lys i forbindelse med dåb. Hvis 

menigheden (menighedsrådet) ønsker at arbejde med øget delagtighed, er det naturligvis vigtigt, at denne 

tænkes igennem både liturgisk/teologisk og praktisk.  Vigtigt er her, at opgaven udføres med omhyggelighed.  

 

9.5 Menighedsrådets liturgiske ansvar. 

Som allerede skrevet i indledningen til dette afsnit har menighedsrådet fået et større liturgisk ansvar. Det 

kræver, at der er villighed til at tilegne sig viden om liturgiske traditioner og være lydhør for ønskerne om 

fornyelse.  Det kræver også, at der er forholdsvis stor frihed for den lokale menighed til at udforme et 

gudstjenesteliv, der ud fra de stedlige vilkår og muligheder er det bedst mulige for sognet. ”Ecclesia semper 

reformanda” sagde Luther. Kirken må altid reformeres. Det gælder også liturgien. Her gælder det om at finde 

en balance mellem en fast liturgi og mulighed for en vis fleksibilitet. Glæde over traditionen må ikke blive til 

stivnet traditionalisme, og ønsket om fornyelse må ikke blive overfladisk pop. 

Dette kan gribes an forsigtigt eller mere frimodigt. Inden for de rammer, som autorisationen sætter, må det i 

høj grad være op til den stedlige menighed at arbejde det gudstjenesteliv frem, som de anser som det 

bedste. Desuden er det vigtigt, at man hele tiden har blik for fællesskabet: hvordan tager vi vare på de 

kirkegængere, der ikke har liturgien på rygmarven? Hvordan sørger vi for, at fællesskabet ikke er en lukket 

klub? Hvordan tager vi imod nye?  
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Fællesskab 

v. sognepræst Jørgen Demant 

 

De første kristne ”kommer sammen”. Det er den afgørende for kirkeforståelse i Paulus’ breve.  De kommer 

sammen for at bryde brødet, synge salmer, blive belært og bidrage med åbenbaringer eller tungetale, der 

skal udlægges. ”Den rolle, som sammenkomsterne og de kultiske aktiviteter med dåb og måltider spillede, 

betød, at delagtiggørelsen i frelsen fra begyndelsen var noget andet og langt videre end den blotte accept af 

en ny teologisk opfattelse eller religiøse idé. Frelsen blev socialt medieret via kristustroende forsamlingers 

sammenkomster, måltider og øvrige praksisser”.i Og siden har gudstjenesten udfoldet sig som de kristnes 

fornemste forsamlingssted.  Gudstjenesten er et fællesskab, der manifesterer sig i bøn og lovsang, 

skriftlæsning og prædiken, måltid og velsignelse. Og ved netop at deltage i disse liturgiske handlinger opstår 

et fællesskab, både mellem menighed og den treenige Gud og mellem menighedens medlemmer indbyrdes. 

Gudstjenestens fællesskab har både en vertikal og et horisontal akse. Eller sagt på en anden måde: 

Teologisk forstået er gudstjenesten både et møde mellem Gud og mennesker (den vertikale dimension) og 

et mødet mellem mennesker (den horisontale dimension). Dertil kommer, at gudstjenesten også er et sted, 

hvor det enkelte menneske møder ’sig selv’.  På den måde er gudstjenesten på det kommunikative plan en 

kompleks handling. 

 En kerneværdi i de senere års undersøgelser af gudstjenestens fællesskab er ’involvering’. 

Det er især de svenske liturgikere (Frederik og Martin Modeus), der peger på gudstjenesten som en 

meningsskabende handling, hvor spørgsmål om interaktion, kommunikation og fællesskab står højt på 

dagsordenen. ii 

 Jeg vil nærme mig spørgsmålet om fællesskab og relationalitet i gudstjenesten ud fra fire af 

Modeus’ involveringsbegreber. Det første er ’dialogisk delagtighed’: Hvorledes er menigheden på 

kirkebænken involveret i liturgien? Det andet er ’perspektivisk delagtighed’:  Hvorledes kommunikeres det 

saglige indhold – dvs. forholdet mellem Gud og menneske? Hvilken liturgisk stil? Hvilket sprog? Hvilket 

symbolsk, musikalsk, materielt udtryk har gudstjenesten? Det tredje er praktisk delagtighed: Hvem har de 

liturgiske opgaver i gudstjenesten? Forholdet mellem professionelle og frivillige? Det fjerde begreb er 

repræsentativ delagtighed: Er hele menigheden repræsenteret? Og endelig det sidste begreb 

magtdelagtighed: Hvem har magten over gudstjenesten? 

Dialogisk delagtighed 

Den fornemste involvering i den evangelisk-lutherske gudstjeneste er ’kirkebænksembedet’: At der er en 

menighed, der kommer og sætter sig for at høre, synge, bede, spise sammen. Det er i menighedens ’væren-

tilstede’ i disse handlinger, der gør udsvinget i dialogen mellem den og Gud. Sakramentalitet – mødet 

mellem Gud og menneske – er ikke alene henvist til dåben og nadveren, men finder sted i alle 

gudstjenestens liturgiske led: bøn, lytten-til bibelens ord og prædiken, trosbekendelse. Mødet er er sanseligt 

møde, og derfor kaldes der på menighedens åndelige gehør. 

 Vi har på baggrund af Luthers gudstjenestereformation fået en salmesangsgudstjeneste, 

hvilket betyder, at den ’dialog’, der skal være mellem Gud og menneske, finder sit stærkeste udtryk i 

salmesangen. Gud taler til mennesket/menigheden, og menigheden svarer igen. Dette svar har i 

Folkekirkens gudstjeneste i den grad fundet sit udtryk i Den danske Salmebog.  

 Men ud over salmesangen er korsvarene i liturgien væsentligt for et åndeligt flow i 

gudstjenesten. Det er ikke kun (kor-)degnens eller korets opgave at indgå i den sindrige dialog, men også 

menighedens. 

 I flere kirker arbejder man i disse år med forskellige scenografier, der kan styrke fællesskabet 

på dette plan: I nogle store kirkerum, hvor der kommer få kirkegængere, ”rykker man sammen” for at 

understrege og markere fællesskabet. Andre steder indføres en udvidet ’fredshilsen’ for at bygge bro mellem 
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det vertikale og horisontale mellemværende i gudstjenesten. Atter andre steder opretter man ’folkekor’ til 

understøtte salmesangen. 

Udfordringer: 

* Salmesangen har det ikke alle steder lige godt. Hvad gør man for at holde salmesangen ved lige? 

* Der er i mange kirker en svag deltagelse i de liturgiske svar. Kan man tænke sig en gudstjeneste, hvor de 

liturgiske svar reduceredes, så pinligheden blev mindre? Ikke-svar giver meget ofte en fornemmelse af ikke-

hjemlighed eller fremmedgørelse. 

* Hvorledes på det rumlige plan arbejde med at styrke den dialogiske delagtighed?  

Perspektivisk delagtighed 

Der findes forskellige fromhedstraditioner i folkekirkens gudstjenesteliv. Der er en lavkirkelig, en højkirkelig, 

en karismatisk tradition. Og flere teologisk-liturgiske variationer kan tilføjes. Fromhedsudtrykket har stilistisk 

karakter. Og i disse år ser vi, at variationsmuligheden udfoldes. Man ’profilerer’ gudstjenesten i sogn A i 

forhold til sogn B. Fromhedskulturen afspejler dybest set en teologisk kultur og dermed også en 

kirkeforståelse: Hvilket gudsfolk vil man med gudstjenesten profilere? Manifesterer gudstjenesten  ’kirken’, 

dvs. det ’udvalgte’ gudsfolk (<’ecclesia’ c: ’kaldet frem’)? Eller er det samlingen om de hellige ting – Ordet og 

sakramentet – der udgør gudstjenestens centrum og dermed markør for menigheden (jfr. Luther og 

Grundtvig)? Eller repræsenterer gudstjenesten det af Gud kaldede folk til at tjene verden (diakoni)? 

Gudstjenesten markerer forskellige fællesskabers kulturer, alt efter sted og kirkelige/teologiske traditioner. 

 Alene rummet og dets indretning appellerer til forskellige slags mennesker. Der er lige fra 

’katedral-gudstjenesten’ med dets store liturgiske/musikalske udtryk til  Holger Jensen kirkens ’dagligstue’-

gudstjeneste, hvor opbyggeligheden nærmere ligger i den relationelle  ’nærhed’. Hvor der i katedral-

gudstjenesten er plads til Nikodemus-kristendommen (den anonyme tilstedeværelse), vægtes det tætte 

fællesskab i det kirkerum (hjemligheden), hvor tærsklen ’fysisk’ er lav. Rum skaber forskellige slags 

relationalitet. 

 Til det stilistiske udtryk hører også brugen af forskellige andre medier, f.eks. AV-midler. 

Argumentationen er, at udnyttelsen af nye medier er til at komme tidsånden i møde.   

 De liturgiske valg peger mod æstetiske præferencer, som udvælges med henblik på 

forskellige menigheder. Forskellige mennesker har forskellig liturgisk ’kapital’, og vi vil nok se en 

eksperimenteren på æstetikkens felter, alt sammen for at imødekomme delagtigheden i gudstjenesten. Her 

er det ganske tydeligt, at den liturgiske og æstetiske eksperimenteren, vi har oplevet i de ’andre’ / 

’alternative’ gudstjenester vil få indflydelse på hovedgudstjeneste / højmessen. 

 

Udfordringer: 

* Hvorledes arbejder man i menigheden med at tydeliggøre, hvilken kirke man med sin søndagsgudstjeneste 

vil være? Er gudstjenesten åben eller lukket? 

* Med den forholdsvis stærke ’fasthed’ over Ritualbogens højmesse, herunder også hvad angår frihed i 

forhold performativitet (jfr. det biskoppelige tilsyn), har vi indtil nu haft en stor ensartethed i det liturgiske 

udtryk. Det har styrket genkendeligheden. Men man observerer, at trangen til performativ (æstetisk) 

profilering vil blive mere udbredt, idet man hos præst og menighed erkender, at det netop er på dette plan 

man kan være med til at understøtte delagtigheden.  

* Spørgsmålet om ’genkendelighed’ i mødet med gudstjenesten ligger ikke kun i den liturgiske struktur (ordo) 

(jfr. Rapport fra gruppen med Autorisation & Frihed). Genkendelighed ligger også i det æstetiske felt. 

Udfordringen ligger at imødekomme den kontekstuelle udfordring sammen med et krav om genkendelighed 

fra sted til sted. 

 

Repræsentativ delagtighed 
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Hvordan får vi de yngre i kirke?! Det er et standardspørgsmål til biskoppen eller den teologiske konsulent, 

der er ude at vejlede menighedsrådet visionen for den næste arbejdsperiode. Og dermed signalerer MR et 

forståeligt stærkt ønske om, at højmessen ikke alene består 60-plus segmentet + dåbsmenigheden + de 10 

konfirmander, men at man godt kunne tænke sig en ’mangfoldig’ repræsentation af sognets beboere. 

 Det er meget forskelligt, hvad det enkelte sogn gør for at fremme variationen i ’typegalleriet’. 

Mange steder vægtes tiltag for at komme forældre med børn i møde, andre steder ’styler’ man gudstjenesten 

på en sådan måde, at den rammer midter-segmentet af demografien bedre. Og atter andre er man slet ikke 

optaget af problematikken. 

 I de seneste 50 år er højmessen blevet udvidet med andre gudstjenester. Her er den 

mangfoldige repræsentativitet et langt stykke blevet imødekommet. Det er sket ved, at gudstjenesterne 

segmenteres på bestemte grupper i menigheden: børn + forældre til spaghettigudstjenesten, mænd til 

jagtgudstjeneste, 20-60-årige til meditations- og mindfulnessgudstjenster, etc. 

 Gudstjenesterummet har et siderum – de tilstødende lokaler (sognegården). Det synes at 

blive mere udbredt i gudstjenestelivet, at gudstjenesten følges op af et arrangement i de tilstødende lokaler. 

Menighedens liturgiske fællesskab peger hen mod menighedens ’menneskelige’ el. sociale fællesskab. Det 

omvendte gør sig også gældende. Sognegårdens fællesskaber peger hen mod gudstjenestens fællesskab. 

De to rum understøtter hinanden og er komplementære størrelser i et sogneliv. 

Udfordringer: 

* Hvad betyder mangfoldighed i vores kirkeliv, og ikke mindst i gudstjenesteliv? 

* Hvordan er forholdet mellem det ’horisontale’ (sociale) og det ’vertikale’ (kultiske) fællesskab? 

* Kan og skal man som menighed styrke et ’velkommen’ i kirke!? 

Praktisk delagtighed 

Det er menigheden, der holder gudstjeneste. Præsten leder gudstjenesten. Og det gør han sammen med 

organisten (jfr. Ritualbogen højmessevejledning pkt. 8). Som liturg, prædikant og mediator skal præsten lede 

gudstjenesten på en sådan måde, at menigheden mærker, at det er den, der holder gudstjeneste, og ikke 

den, der holdes gudstjeneste for. Det kræver stor autoritet, dvs. liturgisk indlevelse (stilssans, sans for 

flow/timing, performance) prædikant-kompetencer (læsefærdighed, hermeneutik, retorik og poetisk greb) 

samt mediatorens ’legefærdighed’ (at man er i stand til gøre gudstjenesten til en ’begivenhed’) iii. Alt det sker i 

et tæt samarbejde med organisten. Og med henblik på, at gudstjenesten bliver et sted, hvor menigheden 

ikke hører ’om’, men taler ’med’ Gud. 

 De seneste år er involvering af lægfolk i gudstjenesten blevet mere udbredt. Det sker i form af 

a. læsning b. værtsskab c. ind- og udgangsbøn / kirkebøn d. nadvermedhjælp og andre tiltag. Det er alt 

sammen med til at styrke fornemmelsen af, at menigheden bærer gudstjenesten sammen. 

 Under inspiration fra amerikansk homiletik (Round table pulpit) er der også her i landet 

opstået ’prædiken-grupper’ / ’prædiken-værksted’, hvor præsten sammen med medlemmer af menigheden 

forbereder søndagens prædiken. Også det er med til at styrke involveringskulturen i gudstjenesten. 

Udfordringer: 

* Hvorledes styrke det liturgiske rum, så menigheden mærker, at gudstjenesten har begivenheds-karakter? 

* Hvordan styrke lægfolkets medejerskab til gudstjenesten? 

Magtdelagtighed 

Magten over liturgien har menighedsrådet sammen med præsten. Ændringer i liturgien skal have biskoppens 

’samtykke’ (jfr. Ritualbogen højmessevejledning pkt. 13). Som der er blevet sagt og skrevet mange gange 

før, er der vedr. Ritualbogen og dens brug stor konsensus i Folkekirken.   

 Med den nuværende magtstruktur har der været en balance mellem det autoriserede og friere 

liturgiske udtryk. Det gejstlige tilsyn har et langt stykke af vejen netop været ’tilsyn’, altså et tjek-af om 

menighedens gudstjeneste fulgte den sorte bog.  

 I rapporten fra biskoppernes nedsatte liturgiske gruppe om ’Autorisation og frihed’ lægges der 



47 
 

i forlængelse af reformprocesserne i de øvrige nordiske lande, USA og Tyskland op til en større frihed til 

menighederne vedr. udformningen af gudstjenesten (jfr. s. 24-27). Det vil for det første betyde, at 

menigheden (= menighedsråd) i samarbejde med præst får langt større mulighed for at gå i maskinrummet 

med tilrettelæggelsen af gudstjenesten. Det betyder for det andet, at det biskoppelige tilsyn får en langt 

højere karakter af ’samtale’ med menigheden end ’tjek-af-tilsyn’. Dialog og medinddragelse er kodeord for 

den kommende magtdelagtighed. 

Udfordringer: 

* Hvorledes styrke den liturgiske og teologiske medinddragelse af menigheden vedr. gudstjeneste og liturgi? 

* Hvorledes styrke både præsten, organisten og menighedens (menighedsrådets) liturgiske kompetence? 

* Kunne man tænke sig et overnationalt ’liturgisk værksted’, som kunne kvalificere den teologisk liturgiske 

viden og samtale i menighederne, f.eks. i form af ’vejledninger’ til de frie led (kollekter, bønner), 

salmeværksted? 

1 Bent Flemming Nielsen, Den første dag, Eksistensen 2017, s. 33 
1 Frederik Modus, Mod til at være kirke, Alfa 2011; Martin Modeus, Mennekelig gudstjeneste. Om gudstjenesten som 
relation og ritual, Alfa2017. 
1 Alexander Deeg, Authority and Liturgical Formation: About a Reformational Dream, A Complex Set of Relationships, 
and a Play Worth Playing, Sl 46 (2016), s.120-143) 
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G. ANDRE GUDSTJENESTER 

v. sognepræst Rasmus Nøjgaard 

Alle gudstjenester udover sognets hovedgudstjeneste søndag morgen kaldes med et fælles udtryk 

for Folkekirkens ’andre gudstjenester’. Det dækker dermed en bred vifte af gudstjenester, men 

også andagter, natkirke, morgen- og aftensang. Fælles for dem alle er, at de har en fast form 

(liturgi) og en vis hyppighed og frekvens (dagligt, ugentlig, månedligt, årligt). Der er ingen 

autorisationer og vejledninger for denne væsentlige folkekirkelige praksis, men der er mange frie 

anbefalinger i omløb, både udgivet og overleveret. Liturgierne bæres i høj grad af en lokal praksis, 

der ofte er udviklet i fællesskab af fx præster, organister, menighedsråd og lægfolk. Vi ved fra flere 

gudstjenesteundersøgelser, fx København 2013, (’Frihed og Autorisation’, red. N.H. Enggaard og 

R. Nøjgaard, Eksistensen 2018), at sognets ’andre gudstjenester’ i antal overstiger højmessens, 

men samtidig også at kirkegangen samlet set er lige stor. Sognets hovedgudstjeneste, højmessen, 

må altså siges bedst at samle menigheden, også selv om det måske ofte opleves anderledes, 

mens de øvrige gudstjenester på den anden side karakteriseres ved at tiltrække flere af dem, der 

aldrig eller kun sjældent deltager i højmessen. Uden at have klar evidens formoder vi, at mange af 

Folkekirkens kirkegængere kommer til enten højmessen eller andre gudstjenester, omend der 

selvfølgelig vil være sammenfald. Dette vækker en nysgerrighed om de andre gudstjenesters form 

og indhold, som også handler om liturgiernes teologiske beredskab. Er der, didaktisk set, et eller 

flere kerneritualer, der bør indgå, både for at skabe genkendelighed og tryghed, men også for at 

styrke en evangelisk luthersk identitet? 

Samlet motiveres de andre gudstjenester ved dels at tilbyde et gudstjenestefællesskab for dem, 

som højmessen ikke favner, dels ved at tilbyde et supplement til dem, der er nysgerrige og 

undersøgende også ud over højmessens liturgi. Et andet argument er, at højmessen - trods 

Folkekirkens egen selvforståelse af meget stor liturgisk bredde og variation – er meget 

genkendelig og ensartet (trods mindre lokale variationer), som ikke forstyrrer det store billede af, at 

du kan genkende og føle dig hjemme i den samme højmesse over hele landet. Denne 

genkendelighed har stor værdi for Folkekirkens sammenhængskraft og kristendommens ånd på 

nationalt plan. Men samtidig kalder ensartetheden på andre gudstjenester, der udtrykker sig 

anderledes i ord, musik, tid og rum, så flere mennesker kan finde det rum, hvor der er plads til 

deres samtale med Gud, og hvor de selv oplever et gudstjenesteligt fællesskab – som supplement 

til højmessen eller i sig selv alene. Det kan give en dybere ro med fx stilhed og meditation, det kan 

skabe større dynamik ved fx nyere og mere genkendelige musikgenrer, de kan skabe fordybelse 

og eftertanke ved en stram liturgisk form båret af klassisk musik. Der åbnes plads til særlige 

gudstjenester, fx for børn og familier, for unge og grupper af voksne, og fx for de ældre på vore 

plejecentre. Men de mange nye gudstjenester rejser spørgsmålet, om der er brug for at vi 

fastholder visse elementære liturgiske udtryk, så vi opretholder et fællesskab mellem alle 

gudstjenestefejrende? Eller er det tilstrækkeligt at invitere til gudstjeneste, og lade liturgien være 

fleksibel i forhold til anledningen? 

 

11.1 Gudstjenestetyper og fælles kendetræk 

Blandt de mest udbredte ’andre gudstjenester’ er ’andengudstjenesten’ på en søndag, som i liturgi 

lægger sig tæt op ad højmessen, men typisk kortere med 2 læsninger, færre salmer, kortere 

prædiken og evt. uden nadver. Men højmessens genkendelige form er bevaret. 
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Lørdag lægger i dag navn til ’lørdagsdåb’, hvor fokus entydigt er dåbsfejringen. Selv om det i 

dansk gudstjenestetradition er naturligt at have dåb i højmessen, har det gennem alle tider været 

almindeligt med dåb på andre tidspunkter og andre steder, fx i hjemmet tæt på barselsengen. 

Liturgien for lørdagsdåb varierer en del. Vi formoder at de færreste bruger højmessen som 

forbillede, men alligevel er der enkelte præster, der vælger at læse søndagens evangelium og på 

den baggrund udfolde sin prædiken og dåbstale, og efter dåben slutte af med nadver. Langt de 

fleste finder en enklere form attraktiv, hvor dåbsritualet så at sige strækkes til at skulle bære hele 

liturgien. Der synges tre-fire salmer, og dåbstalen (som kan siges at være en erstatning for 

prædikenen) falder typisk efter indledende kollekt eller efter læsningerne fra Mattæus 

(dåbsbefalingen) og Markus (’Lad de små børn komme til mig’), og målet er at etablere en 

dåbsteologi forud for dåben. Efter dåben og tiltalen af fadderne, der oftest er skrevet selv, følger 

afsluttende kollekt og velsignelsen, og til sidst en salme. Musikledsagelsen sker hyppigt fra flygel. 

Henover ugen er der en stor rigdom af hverdagsgudstjenester. Ingen af dem følger den klassiske 

tradition, hvor onsdag var en skriftemålsgudstjeneste og fredag en nadvergudstjeneste, ofte med 

læsninger fra og salmer digtet over GT, særligt Salmernes Bog. I stedet placeres de hvor der er 

størst chance for at møde sognets behov fra mandag til lørdag. Liturgierne er tilsvarende meget 

forskellige, ofte er der snarere tale om andagt end egentlig gudstjeneste, da de to bærende 

markører for gudstjenesten mangler: evangelium med prædiken og nadver. De eneste næsten 

sikre rituelle led er Fadervor og Velsignelsen, mens Trosbekendelsen er udeladt. Der er en stærk 

musikalsk variation, og fra sogn til sogn en egen fast liturgi. Udbuddet er stort: morgen- og 

aftensang, meditationsgudstjenester, børnegudstjeneste (med og uden spaghetti og pasta), 

minikonfirmandgudstjeneste, konfirmandgudstjeneste, spejder/korpsgudstjeneste, 

fyraftensgudstjeneste, natkirke etc. 

Der anvendes ofte nye salmer, fx fra samlingerne 100Salmer og Kirkesangbogen, nye kollekter, fx 

fra Gudstjenestens Bønner, ligesom der gerne anvendes nyere ikke-autoriserede oversættelser af 

Bibelen, fx Den Nye Aftale. Men ofte inddrages også digte, essays og litterære brudstykker og 

musikhistorien fra de seneste 50 år inddrages både på det tekstlige og musikalske plan. 

Salmesangen er i øvrigt ofte nedprioriteret, så der synges færre titler, men til gengæld spilles der 

mere fra både orgel, klaver og andre instrumenter, ligesom kor og leadsang medinddrages. De 

musikalske foredrag opleves formentlig som en æstetisk dimension, hvor der er rum til eftertanke. 

Lytten er ikke en passiv aktivitet, men et supplement til salmesangen, der etablerer et andet rum, 

der også fungerer ved at være i et ’lyttende’ fællesskab på linje med at høre en tekst oplæst. De 

andre gudstjenester knytter i højere grad an til flere æstetiske greb for at give kirkegængeren rum 

og lejlighed til at reflektere over gudstjenestens tekster og tema og egen eksistens. På samme 

måde arbejdes der med Taizé-sange og andre traditioner indenfor cirkelsange, der let kan læres 

på stedet af alle (fx Helt enkelt, T. Illum og S. Andresen, Haderslev Stift 2016).  

En stærk markør ved de andre gudstjenester er en sproglig og kropslig umiddelbarhed: 

Lystænding er meget almindelig, man står op og synger, og i stedet for højmessens salutation 

indledes med en frit formuleret velkomst. Højmessens ritualiserede regibemærkningher (fx ’Lad os 

alle bede!’) erstattes af en nudansk sprogtone (fx: Lad os folde hænderne og bede Fadervor 

sammen.) Højmessens ind- og udgangsbønner er tilsvarende konsekvent renset (og anvendes 

alene i højmessens lillebror, søndagens andengudstjeneste). Men lægmandsdeltagelse 

opprioriteres inde i liturgien ved at lægfolk læser op fra Bibelen, andre tekster og beder 

gudstjenestens bønner. 

De andre gudstjenester ligger hen over hele døgnet, og Natkirken er et godt eksempel på en trend 

der hurtigt har bredt sig og vundet stor popularitet. Natkirken fungerer meget forskelligt alt efter 
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kirke og medarbejdere, men samler sig om tidspunktet omkring midnat og den enkle liturgi med 

konstant flow, hvor man kan komme og gå, opholde sig som tilskuer eller deltager, og med små 

eller større begivenheder undervejs, fx fælles Taizé, lille koncert, en meditation, en samtale, fælles 

bøn. I samme genre ser vi også flere arbejde med pilgrimsgudstjenester, hvor vandringens 

legemlige bevægelse er med til at bestemme liturgien og formidlingens form. Til sidst kan også 

nævnes de stadigt flere meditationsgudstjenester, hvor roen, praktikken, det kropslige nærvær, og 

samtalen og refleksionen over det bibelske univers åbner nye muligheder for både de store og de 

helt små kirkerum. 

De findes ikke et samlet overblik over hvilke nye gudstjenesteformer, der findes indenfor 

Folkekirken, selv nogle af de seneste gudstjenesteundersøgelser giver et indblik i variationen. 

Disse gudstjenester er liturgisk helt frie, og dog skal de ligesom alt andet i præstens og 

menighedsrådets virke, udfolde en evangelisk luthersk lære. Der fordres således et stort teologisk 

mod af dem, der skaber de nye gudstjenesteliturgier, og tilsvarende fordres også der teologisk og 

liturgisk indsigtsfuldhed, fordi Folkekirkens medlemmer måske alene møder troen og 

gudstjenesten gennem disse andre gudstjenesteformer.  Hvis kirkegængerne kun kommer til disse 

gudstjenester, hvad betyder det så, at fx prædikenen vælges fra? at andre tekster end de bibelske 

overtager majoriteten? at den almindelige børnelærdom, som fx Trosbekendelsen, fravælges? 

Folkekirken har hverken liturgiske vejledninger om, hvordan man går til arbejdet med at skabe en 

ny gudstjenesteliturgi, eller vejledende liturgier for eksisterende gudstjenester, der allerede er 

gennemprøvet og fundet velegnede. Måske burde Folkekirken overveje at etablere et 

gudstjeneste-center, der alene skulle have til opgave at inspirere og vejlede og udgive elektroniske 

vejledninger og måske workshops? 
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SMÅ GUDSTJENESTER. 

v. sognepræst Tine Illum 

 

Betegnelsen ”små gudstjenester” dækker i denne sammenhæng: 

1.korte søndagsgudstjenester/hverdagsgudstjenester, oftest i landpastorater med flere sogne 

2.hverdagsgudstjenester af forskellig slags, ofte enten præget af særlig anledning i det lokale liv 

eller i kirkeåret, eller af at imødekomme en særlig målgruppe. Disse holdes både i små og større 

sogne. 

 

1.KORTE SØNDAGS- ELLER HVERDAGSGUDSTJENESTER. 

 

GUDSTJENESTELIVET I LANDSOGNE. IDEAL OG VIRKELIGHED 

Pr. 1. januar 2014 var 54 % af sognene, dvs 1174 sogne, i Danmark karakteriseret som landsogne. 

8 % af disse sogne var et selvstændigt pastorat, mens altså 92 % var flersognspastorater. I 

gennemsnit var der her 3 sogne pr. pastorat.  

(Flere oplysninger kan læses i denne rapport 

https://www.fkuv.dk/_Resources/Persistent/1/f/1/5/1f150e67263f868c621bfcf59a373b7684368939/

Rapport%20Forskellige%20vilk%C3%A5r%20for%20folkekirken%20p%C3%A5%20landet%20-

%20SMR%202015.pdf) 

1080 sogne er altså dele af meget forskelligartede flersognspastorater. Disse steder har man 

særlige hensyn, der skal tages, for at sognets beboere fornemmer, at de ”har” en kirke og et 

gudstjenesteliv, som de er glade for. 

De fleste i sognene siger, at deres ønske er at have ”en rigtigt gudstjeneste” hver søndag. Og 

spørger man, hvad en ”rigtig” gudstjeneste er, så er svarene naturligvis forskellige. Men 

sammenfattende kan det siges, at det er en autoriseret gudstjeneste, som man ikke skal søge om 

at benytte.  

Virkeligheden er, at det ikke er muligt, sådan som den autoriserede søndagshøjmesse er 

beskrevet i alterbogen. Mange sogne må have kortere gudstjenester søndag morgen, nogle må 

have gudstjenester på andre tidspunkter, og andre igen må have gudstjeneste hver 2. eller 4. 

søndag. Nogle arbejder glimrende sammen med andre sogne i pastoratet, andre gør ikke. Flere 

steder behøver man grundlæggende vejledning, hjælp og idéer til, hvordan et fælles 

gudstjenesteliv kan udvikles. 

HVAD SKAL DER TIL FOR AT EN SØNDAGSGUDSTJENESTE ER ”RIGTIG”? 

Det må være magtpåliggende ved udarbejdelsen af en ny alterbog, at flersognspastoraternes vilkår 

for et godt gudstjenesteliv tages alvorligt – og at det ikke er en maksimal-gudstjeneste fra en stor 

købstadskirke, der autoriseres som den eneste ”rigtige” gudstjeneste. 

Det er teologisk uholdbart, at en søndagsgudstjeneste med tre deltagere (”hvor to eller tre er til 

stede”….), og som tager fyrre minutter ikke som udgangspunkt anses som en ”rigtig” gudstjeneste. 

Man skal sidde og ”strege over” i højmesseordningen, eller måske endda søge om dispensation. 

Det fornemmes ofte ydmygende, og som en desavouering af sognets gudstjenesteliv.  

 

https://www.fkuv.dk/_Resources/Persistent/1/f/1/5/1f150e67263f868c621bfcf59a373b7684368939/Rapport%20Forskellige%20vilk%C3%A5r%20for%20folkekirken%20p%C3%A5%20landet%20-%20SMR%202015.pdf
https://www.fkuv.dk/_Resources/Persistent/1/f/1/5/1f150e67263f868c621bfcf59a373b7684368939/Rapport%20Forskellige%20vilk%C3%A5r%20for%20folkekirken%20p%C3%A5%20landet%20-%20SMR%202015.pdf
https://www.fkuv.dk/_Resources/Persistent/1/f/1/5/1f150e67263f868c621bfcf59a373b7684368939/Rapport%20Forskellige%20vilk%C3%A5r%20for%20folkekirken%20p%C3%A5%20landet%20-%20SMR%202015.pdf
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Såfremt model 3 i autorisationsgruppens rapport følges, vil det blive meget enkelt at holde længere 

eller kortere gudstjenester. Ved siden af de autoriserede led, kan der såvære vejledende 

eksempler på forskellige gudstjenester. Samtidig bør der være frihed til at udforme sognenes 

gudstjenesteliv, sådan som man lokalt arbejder sig frem til det.  

Sådan har Luther sikkert også ønsket, at ”Formula Missae”, der jo netop har eftersætningen ”pro 

ecclesia Vittembergensi”, skulle bruges. Han skriver altså, at det er en gudstjenesteordning for 

menigheden i Wittenberg.  

 

Interessant er bl.a. fra forordet til ”Formula missae et communionis pro ecclesia Vittembergensi”  

(1523) 

” men ingen skal mene, at det ikke er tilladt at antage eller bruge nogen anden  

(liturgi). Ja, vi bønfalder dem af hjertet for Kristi skyld, at hvis noget bedre bliver 

åbenbaret dem, at de så vil befale os, som først tog til orde, at tie, for at vi i 

samarbejde kan hjælpe den fælles sag” (forord til Formula Missae) 

og fra forordet til den senere ”Deutsche Messe” (1525) 

”Først og fremmest beder jeg…..alle, som ser eller vil følge vores 

gudstjenesteordning, om, at de endelig ikke gør den til en nødvendig lov,… men at 

de i overensstemmelse med den kristne frihed, vil bruge den efter behag…..” (forord 

til ”Deutsche Messe”) 

Også på det liturgiske område er Luthers frihedstanke åbenbart helt afgørende – og også hans 

tanke om ”ecclesia semper reformanda est”  (kirken må altid reformeres), at kirken altid i sin tid og 

på sit sted må formes så den tydeligst forkynder Kristus ”rent og purt”.  

Inspiration kan hentes i ELCA’s ”Principles for Worship”, bilag 1. 

 

ERFARINGER MED SMÅ GUDSTJENESTER. 

Små gudstjenester er lige så værdifulde og skal forberedes lige så omhyggeligt som andre 

gudstjenester. Det gælder også, hvis præsten er fra nabosognet eller på anden vis vikarierer. 

Nogle sogne erfarer: at præsten kommer for sent, at der ikke er flow i gudstjenesten, at præst og 

organist virker fortravlede og går nærmest inden sidste tone i postludiet er klinget ud. Kort sagt: at 

det her er noget, der skal overstås. Her handler det ikke om gudstjenesteordning, men om liturgisk 

tæft og indlevelse. Det handler også om at være bevidst om, at den måde vi holder gudstjeneste 

på (beder på, synger på…) er den måde vi forkynder Kristus på, og det er det der former vores tro. 

Form og indhold kan ikke skilles ad. Se nedenstående exkurs: 

 

exkurs: 

Det, der sker i gudstjenesten former vores tro. ”Lex orandi, lex crendendi” sagde de i 

oldkirken, hvilket løst kan oversættes med, at den måde vi holder gudstjeneste på, er 

den måde vi tror på. Det udsagn vil dog altid stå i et dynamisk afhængighedsforhold 

til den tænkning, den teologi, som udspringer af, at mennesker tænker over og taler 

om, hvordan ”gudstjenesten åbenbarer Gud, og hvad denne åbenbaring udsiger om 

den treenige Gud” (JBR i ”En gudstjeneste – mange perspektiver” s. 15) 
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Andre sogne tager ansvar for deres gudstjenesteliv ved at udarbejde en gudstjenesteordning, der 

passer til 40 minutter (eller 50 minutter, eller hvad der nu er til rådighed). Hvis gudstjenesten ikke 

varetages af stedets egen præst, sendes gudstjenesteordningen til den vikarierende præst. Nogle 

steder ønsker man fem salmer, men kun én bibelsk læsning: evangelielæsningen. Andre steder 

ønsker man nadver, og formessen bliver kortere. Der er sikkert mange flere varianter. 

  Det vil være ønskværdigt, at der var en vejledning til disse korte gudstjenester med et 

mere traditionelt præg. Samtidig må der indskærpes omhyggelighed med gudstjenesten.  

  Nogle steder er der kun ganske få kirkegængere til disse små gudstjenester. Der har 

man nogle gange forsøgt med en anden indretning af kirkerummet. F.eks. at sætte stole op i koret, 

så man fornemmer at man sidder samlet og er ”nok”, og at man ikke sidder én på hver femte 

bænk. 

  I andre pastorater – især med ét menighedsråd – holder man i f.eks. et 

tresognspastorat én søndagsgudstjeneste. I kirkebladet står der ikke ”ingen gudstjeneste” de to 

andre steder, men der står ”I dag holder vi gudstjeneste XX”. Det pågældende sogn sørger så for 

kirkekaffe. 

  Det bør overvejes om der ikke kunne være nogle ”konsulenter” de små sogne kunne 

henvende sig til, en slags levende idé-bank. Ofte er det svært selv at gennemskue hvilke 

muligheder der reelt er, og hvordan det kan gøres. Samtidig må det ikke underkendes, at 

gudstjenestelivet er ladet med følelser, så det kan være godt, at der kommer en udefra, der kan 

hjælpe i en proces. 

  I andre lande, f.eks. Tyskland og Sverige, har man i mange år arbejdet med de 

udfordringer, små sogne har. Se bilag 2. 

 

2. HVERDAGSGUDSTJENESTER 

Overalt holdes der hverdagsgudstjenester af mange slags. På forskellige måder. De fleste steder 

med dygtighed, dybde, omhyggelighed, og indlevelse i sognets traditioner og karakter. Udviklingen 

af disse gudstjenester sker lidt efter princippet ”lad tusind blomster blomstre”, og det ser rent 

faktisk ofte smukt ud, og passer præcis til det sted, hvor blomsterne står. Den frihed skulle nødig 

gå tabt. 

 

Samtidig kan det muligvis være en hjælp at skelne mellem ”gudstjeneste”, ”andagt” og 

”gudstjenestelignende karakter” – ikke som bombastisk adskillelse, men som en hjælp og en slags 

”teknisk term”, når der planlægges.  

Et eksempel: når skolen kommer i kirke den sidste dag inden juleferien, er det så en gudstjeneste, 

hvor der SKAL bedes en bøn og lyses en velsignelse? Eller har det gudstjenestelignende karakter, 

så dette kan udelades, så flere kan deltage? 

Et andet eksempel: i forbindelse med børnegudstjenester, skal der så være en bibellæsning, eller 

er en genfortælling i mere fri stil ikke netop at forkynde ud fra den sammenhæng, som 

gudstjenesten er i? 

Mange koncerter har f.eks. afgjort gudstjenestelignende karakter. Også uden, at der skal læses en 

læsning, bedes et fadervor, og lyses en velsignelse.  

Morgensang, aftenandagt, middagsbøn etc…. er det små gudstjenester? Eller er det en slags 

eftertanke? Og vil en skelnen blive for rigid? 
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Det vigtigste er muligvis at diskutere: Er der noget, der SKAL være i liturgien, hvis der er tale om 

en GUDSTJENESTE? Kan der holdes gudstjeneste uden en bibellæsning? Eller en bøn? Eller 

velsignelse? Her vil det sandsynligvis være godt at skele til autorisationsgruppens Forslag 2. 

Det lokale liv virker ofte ind på, hvordan og hvornår de små hverdagsgudstjenester holdes: i 

forbindelse med byfest, 4.maj i nogle sogne, jagtgudstjenester, nytårsaften etc. Hvorimod 

høstgudstjenesten ofte ligger en søndag (hvor længe mon det bliver ved?) 

Der holdes gudstjenester ved jævndøgn, ved skolestart, på FN-dagen etc. Dette vil – hvis vi 

skæver til vores nabolande – nok blive stadig mere udbredt. Her kan konkrete vejledninger, og 

gerne en idé-bank, være en stor hjælp. Mange af disse gudstjenester er årligt tilbagevendende, og 

der udarbejdes efterhånden en forholdsvis fast liturgi omkring dem. Disse gudstjenester har ofte 

stor del af delagtighed og er målrettet særlige befolkningsgrupper. 

I de senere år er der også sket en opritualisering af kirkeåret. Der holdes gudstjeneste 

helligtrekongersaften, til kyndelmisse, askeonsdag, påskemorgen, midsommer (Johannes 

Døberen), Alle engles Dag, Allehelgenseftermiddag- eller aften, Luciadag, julenat etc. 

Disse gudstjenester får de enkelte steder en fastlagt liturgi, og idéer til liturgier spredes mellem 

kolleger. 

NÅR SMÅT ER STORT. 

I mange større sogne er hverdagsgudstjenesterne (altså de gudstjenester, der ikke erstatter 

søndagsgudstjenesten, men findes ud over den), mere velbesøgte end gudstjenesten om 

søndagen.  

Disse gudstjenester er ofte tærsklen ind til et gudstjenesteliv overhovedet. Nogle kirkegængere 

fortæller, at de begyndte at komme i kirke til børnegudstjenesterne… eller julenat…. eller til nogle 

meditationsgudstjenester en torsdag om måneden. De er faste kirkegængere. Flere mødre, der går 

til babysalmesang omtaler sig også som ”en af dem, der kommer i kirken”. 

 

AT ARBEJDE MED LITURGI 

Mange præster, kirkemusikere og menigheder oplever, at det ville være hensigtsmæssigt med 

overordnede vejledninger til de små gudstjenester. Nogle nævner, at de gerne vil have et ”skelet”, 

altså en slags minimal-liturgi, som de kan bruge som udgangspunkt i planlægningen af 

gudstjenesterne. Og en del nævner, at en idébank med konkrete eksempler på gudstjenester vil 

være en stor hjælp.  

Præster savner generelt en meget bedre liturgisk uddannelse, der gør dem i stand til at ”uddanne” 

videre i menigheden, og som giver dem større overblik over, hvordan der kan arbejdes liturgisk. 

Menigheder og menighedsråd efterlyser i stigende grad at blive inddraget i planlægning og fejring 

af gudstjenesterne, og ønsker hjælp til at uddanne/dygtiggøre sig. Det er typisk, at menighedernes 

delagtighed i gudstjenesten på forskellig måde oftest begynder netop i forbindelse med de små 

gudstjenester. 

I Tyskland har man uddannede ”Gotttesdiensberater”, der kan hjælpe menighederne med bl.a. at 

strukturere gudstjenestelivet i flersognspastorater, udarbejde årshjul, hjælpe med en slags liturgisk 

uddannelse etc.  

Det samme har man i Sverige, hvor man bl.a. i Linköping Stift igennem flere år har haft et 

uddannelsesprogram, som menighederne kan tilmelde sig. Hvert stift har desuden en antal 
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stiftsadjunkter som arbejder med gudstjenesteudvikling på mange planer. 

I disse lutherske kirker – og i de fleste andre – arbejdes der struktureret med menighedens 

liturgiske dannelse og uddannelse, med menighedssyn og ekklesiologi (kirkesyn).  

Grundlæggende sker dette ud fra et ønske om at tage menigheden alvorlig som ”myndigt lægfolk” 

og subjekt for gudstjenesten. I Bilag 3, en artikel af Alexander Deeg, omtales dette ganske kort. 
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ANDRE MEDIER  

v. sognepræst Jens Ole Christensen 
 

 

Først lidt om mit personlige afsæt til dette emne: 

Jeg er en - nølende - forbruger af andre medier i forkyndelsen: Powerpoint, filmklip og musikstumper i 

forkyndelsen.  

Det er i højere grad for mig en imødekommelse af behov, jeg har fundet hos andre mennesker – end et følt 

behov hos mig selv. 

Jeg er mere uforbeholden overfor at bruge det som gudstjenesteguide – jf eksempel nedenfor. 

Begrundelser for brug af andre medier: 

Men jeg må konstatere, at det efterspørges forholdsvist stærkt – især af yngre veluddannede og måske især 

af folk med den ene eller anden form for evangelikal baggrund. 

Der bruges nogle argumenter, som jeg ikke føler, jeg kan afvise: 

 Der er flere visuelt orienterede mennesker i vores tid. Billeder, film og musik er folks sprog… færre 

læser bøger og færre forstår en mundtlig kommunikation – i hvert fald, hvis den har en lineær form, 

som er født i en skriftkultur. 

 Der ligger også en modernitetsdiskussion bag: Kirken må også signalere, at den hører hjemme i den 

moderne verden. Disse medier spiller samme rolle i vores kultursituation, som bogtrykkekunsten 

gjorde på reformationstiden. 

 Indholdet er provokerende og anderledes – korsets dårskab(!) – vi er aldrig kaldet til at formen også 

skal være det. 

I dette lys mener jeg, man må overveje det som et element i den kristne kirkes kontekstualisering: Et langt 

stykke ad vejen har forkyndelse og gudstjenester altid skiftet form og stil efter tiden og kulturen. Kirken skal 

have lokalkolorit og i nogen måde ”socialkolorit” og ”tidskolorit”. 

Selv om man skal være opmærksom på, at de nye medier ikke er lige stærkt til stede i alle kirkemiljøer: Især 

powerpoint har de senere år fået stor dominans i forkyndelse i den evangelikale verden internationalt. 

Den amerikanske præst Tim Keller kommenterer det ironisk med en bemærkning om at ”det er et 

Helligåndens under at evangeliet blev forkyndt i næsten 2000 år uden powerpoint.” 

Man skal ikke være blind for, at der kan ligge en nuanceforskel i gudstjenesteforståelsen bag dette: Hvis 

gudstjenesten (også) har en evangeliserende og kateketisk opgave, vil man formodentlig være mere 

tilbøjelig til at bruge nyere kommunikationsformer og andre pædagogiske greb… end hvis man alene tænker 

om gudstjenesten som et kultisk møde med Gud. 

 

Hos os i Fredens Nazaret kirker er emnet omdiskuteret: 

Vi bruger et lærred som vi sænker ned og som nogle – med rette, synes jeg – skæmmer et smukt rum og 

udsigten til alteret, fra dele af kirken! 

Vi forsøger netop nu at skaffe penge til en såkaldt intelligent glasskærm efter engelsk. Den er gennemsigtig, 

når den ikke bruges og bliver hvid med mulighed både for tekst, film og lyd, når den tændes. (vedhæftet i lidt 

dårlig gengivelse slide 2). 
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Argumenter imod – eller i hvert fald for forsigtighed 

Mine forbehold er primært pædagogiske og kun i afledt forstand teologiske. 

At billedet skærmen – i sig selv – skulle være en modsigelse af Ordets nådemiddel, er for mig en art 

iklonoklasme. 

Ordet som nådemiddel er en indholdsbestemmelse ikke en genrebestemmelse: 

(jf den formodentlig etablerede sandhed at det skrevne ord også er nådemiddel.) 

Svagheder jeg ser ved Powerpoint, filmklip musikindslag og lign. er nogle af de samme svagheder, som ved 

brug af PP i foredrag - men forstærkede, fordi konsekvenserne er alvorligere: 

 Det skaber let et splittet fokus hos tilhøreren, skal han koncentrere sig om det talte eller det sete? 

Ved meget udstrakt brug af powerpoint svækkes narrative element i prædikenen. 

 Der er en fristelse hos prædikanten til overinformation. 

 Jeg har svært ved at skjule en fornemmelse af at det undertiden bliver en kunstig stimulans, der skal 

skjule dårlig forberedelse eller svag nærvær hos prædikanten. Den finske præst Leif Numalah: 

“Powerpoint er for forkyndere med no power and no point!” 

 Det fører sammenlagt til mere kognitive prædikener: Forkyndelsens karakter af henvendelse/tiltale 

svækkes. 

 

Dette sidste er det tætteste, jeg kan komme på et teologisk argument 

Og jeg er ret overbevist om at når det virkelig skal blive tiltale både som lov og evangelium, så skal det 

personlige jeg og ud træde frem. 

 

Hvad er god brug af moderne medier? 

Nedenstående er noget af det jeg selv forsøger. All eksempler fra dette efterår: (jf. vedhæftede pp-slides) 

 Som Gudstjenesteguide (slide 3-9 og 17-33, vi har altid nadversange/salmer på slide, da folk så kan 

synge med på vej op til alteret) 

 I forkyndelse:  

Faktisk gør jeg det sjældent og altid kun en eller ganske få slides! 

 Til at fastholde hovedpunkter, et spørgsmål (ikke noget aktuelt eksempel), 

 Som en illustration (slide 11) 

 Et eller to markante citater brugt i prædikenen( slide 14 og 15, brugt i samme prædiken) 

 Som et aktuelt alterbillede der står i baggrunden under prædikenen (slide 12 ) 

Jeg er temmelig overbevist om, at når forkyndelsen virkelig skal blive tiltale/henvendelse – så skal der et jeg 

og et du på:  

Så er det personen på prædikestolen, der taler! 

Alternative medier skal altid bruges så det understøtter dette personlige præg. Aldrig så det stresser eller 

modsiger det. 

 

Jeg har enkelte gange brugt filmklip/musik:  

For nylig Kim Larsen https://www.youtube.com/watch?v=kQ8uPOejbX  

 
 
 
 

                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=kQ8uPOejbX

