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Man er i dag meget optaget af, 
hvordan man skal nå mennesker 
i et multikulturelt og multireli-
giøst samfund med evangeliet. 
Hvilke virkemidler skal man 
benytte sig af ? For med de 
rigtige virkemidler når man 
flest! De er – når det kommer 

til stykket – afgørende for, om budskabet når frem! 
Forståelighed frem for alt!
    Det er ikke noget nyt! Det kan vi konstatere ved 
læsning af 1. Korintierbrev. I det multikulturelle og 
multireligiøse miljø i storbyen Korint har man været 
optaget af nøjagtigt det samme. Man har været optaget 
af at gøre brug af retorikkens (talekunstens) regler. 
Der skulle altså satses på veltalenhed! Men også på 
at gøre brug af den græske filosofis tænkemåde. Det 
ville alt sammen få flere til at høre efter!
    Det afviser Paulus sådan set ikke! Men han slår 
fast, at det altafgørende er budskabet! Ikke stilen eller 
virkemidlerne! En forkynder behøver ikke være en 
stor taler, der kan formulere sig og gøre brug af vir-
kemidler, så det tiltrækker manges opmærksomhed. 
Den overbevisende kraft er i selve ”historien”, ikke 
i fortælleren og dennes måde at fortælle på! Det helt 
afgørende er, at det er Jesus Kristus og hans kors, 
der forkyndes! Og det er nu en gang et forargeligt 
budskab! Det er og bliver menneskeligt set tåbeligt! 
Men ikke desto mindre er det Guds visdom!
    Der er al grund til at være opmærksom på Paulus´s 
anliggende! Stilen og brugen af diverse hjælpemidler 
kunne let komme til at skygge for budskabet!

Svend Erik Larsen

Forkyndelsens form og indhold
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Andetsteds i dette blad er der orienteret 
om den fremtidige mediestrategi. Bag de 
refererede beslutninger ligger der grundige 
drøftelser og overvejelser i bestyrelsen. Her 
har udgangspunktet været, at der fortsat er 
behov for, at den stemme, der er Kirkelig 
Samlings, lyder. Men i øvrigt skal det ikke 
være nogen hemmelighed, at den gerne må 
lyde højere og tydeligere. Derfor vil vi ger-
ne bede om medvirken til, at nyhedsbrev og  
hjemmeside bliver kendte ”størrelser”!
      I de senere år har jeg huset Kirkelig 
Samlings arkivmateriale, men det skulle 
der sidste år findes en anden løsning på 
p.g.a. min flytning i forbindelse med 
pensionering. Det er blevet ordnet sådan, 
at arkivet nu befinder sig på Hellig Kors 
Kloster.
      I bestyrelsen har man i øvrigt som hidtil 
fulgt nøje med i den kirkelige og samfunds-
mæssige debat. Det har bl.a. haft indflydel-
se på emnevalg for den årlige folder samt 
for programmet for vort kirkestævne, der 
sidst blev afholdt i Kristkirken i Kolding 
2.-3. september. Det er vort klare indtryk, 
at lutherdommens klare opfattelse af kri-
stendommen som nådemiddelkristendom 
er svækket, hvorfor der var god grund til 
at tage netop dette emne op. Og faktisk var 
netop dette da også anliggendet i ’Kirkens 
Ja og Nej’ (i 1964).
      I efteråret 2010 meddelte pastor Erik H. 
Bennetzen, at han ønskede at fratræde som 
formand og i øvrigt udtræde af bestyrelsen. 
Dette skete så i begyndelsen af dette år. 
Som ny formand blev valgt pastor Frederik 
G. Sørensen, Stenhøj ved Frederikshavn – 
tidl. sognepræst i Ledøje-Smørum. Næst-
formand blev arkitekt Jakob Mortensen, 
Vejen. De udgør så sammen med pastor 
Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder, besty-

relsens forretningsudvalg. Pastor H.O. Ok-
kels fratrådte efter eget ønske som redaktør 
af KIRKELIG INFORMATION og blev 
efterfulgt af mig. Ekspedition af blad  og 
nyhedsbrev varetages fremover af pastor 
Steen Sunesen, Aarhus. Jeg er så i øvrigt 
fortsat bestyrelsens referent. Når det gælder 
kontakten med vore samarbejdspartnere i 
udlandet, varetages de nordiske kontakter 
af Erik Okkels*), mens de øvrige kontakter 
(først og fremmest i Tyskland) varetages af 
Erik H. Bennetzen.
      Som allerede nævnt er Erik H. Ben-
netzen udtrådt af bestyrelsen. Det samme 
gælder Ole Techow, som administrerede 
vores gamle hjemmeside, og Martin Marsh. 
Sidstnævnte fortsætter dog med at admini-
strere vores nye hjemmeside. Vi takker for 
indsatsen og for den fortsatte opbakning!
      Og så kan det næppe komme bag på 
nogen, at der er udgifter forbundet med 
vort arbejde. Da vi ikke råder over en større 
formue til dækning heraf, er vi afhængige 
af gaver fra Kirkelig Samlings venner! Så-
danne kan indbetales på girokontoen eller 
overføres til bankkontoen, som er anført på 
bagsiden under kassereren.

Svend Erik Larsen

*) Erik Okkels, som er valgmenighedspræst 
i Tromsø i Norge, og som allerede var med-
lem af bestyrelsen i vores norske søsteror-
ganisation FBB (For Bibel og Bekendelse), 
blev den 9. sept. enstemmigt valgt som ny 
formand for FBB. Den hidtidige formand 
pastor Thor Henrik With – konstitueret 
generalsekr. i Samemisjonen – ønskede 
ikke at fortsætte. FBB har i dag ca. 500 
medlemmer.

Svend erIk lArSen

FrA beStyrelSen
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Som det allerede fremgik af det seneste 
nummer af KIRKELIG INFORMATION 
har bestyrelsen af forskellige grunde måttet 
overveje, hvordan man kunne tilrettelægge 
den fremtidige information. Gennem et 
udvalgsarbejde, hvis resultat efterfølgende 
er godkendt i bestyrelsen, er vi nået frem 
til følgende:

Dette nummer af bladet bliver det sid-• 
ste i denne form.
Der udsendes fremover fire gange om • 
året (februar, maj, august og november) 
et tosidet nyhedsbrev (A4 størrelse) til 
alle abonnenter – gamle og nye.
Hvis man ønsker det, kan man få • 
nyhedsbrevet som mail. Det bedes 
man i så fald meddele redaktion eller 
ekspedition.
Nyhedsbrevet vil indeholde smags-• 
prøver på artikler og henvisning til 
informationer, som kan findes på 

Svend erIk lArSen

om blAdet og FremtIden

hjemmesiden. Herfra kan man så selv 
udskrive det ønskede materiale – eller 
man kan anmode om at få tilsendt en 
udskrift.
En ny hjemmeside er for tiden under • 
opbygning på adressen www.ksbb.dk
På hjemmesiden vil man også fremover • 
kunne finde nærmere oplysninger om 
KIRKELIG SAMLING OM BIBEL 
OG BEKENDELSE (KSBB). Der vil 
også være en liste over bøger og andre 
udgivelser, der stadig kan fås. Og der 
vil kunne findes links til forskellige 
samarbejdspartnere.

Og så vil vi gerne opfordre vore læsere 
til at sprede kendskabet til vores hjem-
meside, ligesom vi gerne modtager adres-
ser på nye modtagere af vort kommende 
nyhedsbrev!!

Svend Erik Larsen

Ved biskop Henrik Christiansens død 
godt et par måneder før 90 års dagen har 
vi – og Den Danske Folkekirke i det hele 
taget – mistet en nærværende, engageret, 
inspirerende og derfor også respekteret 
kirkeleder. Men i øvrigt gælder ganske det 
samme for mange fra andre kirkesamfund, 
som i grunden betragtede ham som både 
inspirator og vejleder. På en måde har de 
også set ham som deres biskop!
     Gudstjenesten var for Henrik Christian-
sen det helt centrale i kirkens liv, - og her 
hang form og indhold sammen. Det var 
en vigtig sag at holde fast i, for gudstjene-

Svend erIk lArSen

et mIndeord

sten med forkyndelse og sakramenter var 
Kristus-nærværets sted. Og det blev menig-
hedsråd og vi præster da også mindet om 
– mundtligt og skriftligt! Gudstjenesten var 
helt enkelt kristenlivets hvorfra og hvortil. 
Her havde diakoni og mission derfor også 
sit selvfølgelige udspring, og naturligvis 
var han da også personligt livet igennem 
engageret i begge dele. 
     På den baggrund var det næsten en 
selvfølge, at han kom til at yde en betydelig 
indsats i det arbejde, der førte frem til auto-
risationen af den nuværende ritualbog og 
alterbog i 1992. Hans viden og engagement 
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satte her sit positive præg på resultatet. Og 
som en naturlig opfølgning heraf udgav han 
efterfølgende sammen med familiemed-
lemmer en liturgisk håndbog ”Højmessen 
i Den Danske Folkekirke”. Et værk, der 
er blevet kaldt ”bogen” om Den Danske 
Folkekirkes gudstjeneste!
     Som biskop var han i høj grad person-
ligt nærværende. Havde man brug for en 
samtale, eller var der problemer i farvandet 
af en eller anden slags, var han der! Så 

var der ikke noget, der hed træffetid eller 
kontortid! Og var der af en eller anden 
grund behov for et ”skulderklap” eller en 
anerkendelse, - ja, så skete det, at der kom 
et par håndskrevne linier med en varm 
hilsen med posten!
     Vi takker Gud for, hvad han gav os gen-
nem biskop Henrik Christiansen, og ærer 
hans minde!

Svend Erik Larsen

At Gud har skabt alle mennesker i sit bil-
lede, kan ingen være i tvivl om, når man 
læser Bibelen. Det betyder, at vi uden 
undtagelse er hinandens med-mennesker og 
derfor også  er forpligtet overfor hinanden. 
Vi skal give hinanden livshjælp. Det er det, 
der ligger i det dobbelte kærlighedsbud: 
budet om kærlighed til Gud og næsten. Vort 
forhold til hinanden udspringer nemlig af 
forholdet til Gud.
     For kristne gælder det, at vi forholder os 
til Gud, som han møder os i Jesus Kristus. 
Om ham siger Ny Testamente, at han præ-
diker, at Guds Rige er kommet nær, og at 
han gør vel mod mennesker. Han giver dem 
livshjælp, - og heri ligger, at han frelser 
dem til at leve det evige liv: leve med Gud 
ved Jesus Kristus.
     Ganske naturligt fortsatte kirken – som 
han havde pålagt sine disciple – hans 
tjeneste for mennesker i ord og handling. 
Evangeliet blev forkyndt, og der blev 
givet konkret livshjælp. Efterhånden som 
tiden gik, blev det klostrene, der tog sig 
af det sidste og altså varetog diakonien. 
Dette blev ødelagt ved reformationen, hvor 
klostrene blev lukket og overtaget af stats-
magten. Kirkens opgave var at forkynde 
evangeliet om Guds Rige, som ikke var af 
denne verden. M.a.o. forsvandt diakonien 

efterhånden som en kirkelig forpligtelse. I 
stedet blev det de verdslige myndigheders 
ansvar at varetage de sociale og sundheds-
mæssige opgaver, men det tog sin tid, før 
det kom til at fungere –  og da først og 
fremmest på politisk initiativ.
     Men bevidstheden om, at diakoni som 
livshjælp var en nødvendig del af kirkens 
måde at være til på, vågnede efterhånden 
igen. Mange diakonale initiativer udsprang 
således af vækkelsesbevægelserne i 1800 
og 1900-tallet. Det har så siden i høj grad 
været med til at inspirere samfundets socia-
le og sundhedsmæssige arbejde. Men først 
og fremmest er diakoni også kommet på 
dagsordenen i folkekirkens menigheder!
     Dette har forskellige organisationer 
og lokale menighedsplejer i høj grad 
medvirket til. Mange forskellige opgaver 
har trængt sig på og er blevet taget op alt 
efter, hvad der var brug for i sognene af 
livshjælp. Der er blevet bygget og drevet 
institutioner af forskellig slags og for for-
skellige alders- og befolkningsgrupper. På 
en række områder har der faktisk tale om 
pionérarbejde. 
      P.g.a. den skitserede, historiske ud-
vikling og de opgaver, der faktisk løses, 
omtales diakonalt arbejde ofte som kirke-
ligt, socialt arbejde. Det, der gøres, er jo 

Svend erIk lArSen

dIAkonI - At gIve lIvShjælp
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langt på vej det samme, som samfundet 
eller andre gør. Men diakonalt arbejde er 
som allerede nævnt noget mere end socialt 
omsorgsarbejde! Og det har vi brug for at 
minde hinanden om! 
      Som antydet er diakoni en menigheds-
sag. Deri ligger, at den udspringer af guds-
tjenesten som en videreførelse af Jesu Kri-
sti frelsesnærvær, som har sit sted i netop 
gudstjenesten – i Ordet og sakramenterne. 
Diakonien er altså egentlig hverdagens 
gudstjeneste, hvor Jesu livshjælp fortsat 
gives til mennesker. Det betyder, at den 

kristne tro ikke bare er den tavse motivation 
for socialt arbejde, men at troen direkte 
kommer til udtryk i handling.
      Det er – som jeg ser det – vigtigt at 
fastholde denne opfattelse af diakoni og 
dennes plads i kirkens liv. Hvordan det så 
rent praktisk skal udfoldes, må det enkelte 
sogn selv afgøre ud fra det lokale behov. 
Og her kan det så være, at nogle opgaver 
bedst løses sammen med andre sogne eller 
en diakonal organisation.

Svend Erik Larsen

SognepræSt mAdS mønSted, SydSleSvIg

SkAl homoSekSuelle kunne vIeS I FolkekIrken?
1. Skal homoseksuelle kunne vies i Fol-
kekirken?
“Biskopper baner vej for vielse af homo-
seksuelle”, stod der den 14. april 2010 på 
folkekirken.dk. For biskopperne har kon-
stateret, at der i folketinget og i den danske 
befolkning er flertal for ligestilling mellem 
hetero- og homoseksuelle par, som der står 
i samme artikel. Artiklen “Sig Ja! – Over-
vejelser over et bryllupsritual” i Præstefor-
eningens Blad nummer 51-52 2010 ligger 
i helt naturlig forlængelse heraf. 

Selvom den menneskelige fornuft er 
øverste lov for mange i kirken, kan man 
godt prøve igen at drage Bibelen med ind 
i den årelange diskussion om det homo-
seksuelle ægteskab, ikke mindst blandt 
præster, som i præsteløftet har forpligtet sig 
til at forkynde det, Bibelen siger: “Jeg vil 
beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og 
purt, således som det findes i de profetiske 
og apostoliske skrifter.” Men Bibelen er 
åbenbart for manges vedkommende skrot-
tet og vor egen fornuft og vore egne ønsker 
sat øverst. Ellers kunne man ikke gå ind for 
det homoseksuelle ægteskab.

2. Bibelen og reformatorerne 
Ser vi på Bibelen, er det soleklart, at ho-
moseksuel praksis og dermed også homo-
seksuelt ægteskab er imod Skaberens vilje. 
Gud vil det monogame ægteskab mellem 
mand og kvinde, som det fremgår af Bibe-
len fra A til Å. Homoseksuel praksis er i 
Bibelen en “kødets gerning” på linje med 
for eksempel ægteskabsbrud og tyveri. 
Hermed ikke være sagt, at homoseksuel 
praksis i dagens Danmark er eller burde 
være en handling, som falder ind under 
straffeloven. Nej, hermed blot være sagt, 
at ifølge Bibelen er homoseksuel praksis 
oprør mod Skaberen og hans ordning 
vedrørende kønnene. Og den kristne, der 
vedholdende og hårdnakket fortsætter med 
den livsførelse, “skal ikke arve Guds rige” 
(1 Kor 6,10; Gal 5,19ff; Ef 5,5f), siger de 
profetiske og apostoliske skrifter. 

På den linje står i virkeligheden også 
Luther i hans kamp mod antinomerne. 
Således skriver han 1539 om antinomerne 
i Om koncilierne og kirken: “De styrker og 
trøster dem, som bliver i deres synder, at 
de ikke skal frygte eller forskrækkes over 
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synderne; thi de er alle borte ved Kristus. 
De ser og tillader alligevel folk at gå i 
åbenbare synder uden nogen fornyelse el-
ler forbedring af deres liv.” Dem skal man 
ikke trøste, “som var de kristne, ved meget 
sludder om syndernes forladelse og Kristi 
nåde.” Eller tag Luthers, Bugenhagens 
og Melanchthons Betænkning om synd, 
frafald og omvendelse fra 1544: “Dersom 
et menneske synder mod sin samvittighed, 
det vil sige, dersom han bevidst og med 
vilje handler mod Gud, som f.eks. en æg-
teskabsbryder eller forbryder, der bevidst 
gør en anden uret, så er han, så længe han 
fastholder denne vilje, uden anger og tro, 
og behager ikke Gud. Så længe han f.eks. 
beholder en andens hustru hos sig, er der 
ingen anger, ingen tro, ingen hellighed 
dér. Det står fast!”. Og senere i samme 
betænkning: “Så længe ægteskabsbryderen 
er i sit forsæt, er han ingen medarving til 
Guds rige.”

Retfærdiggørelsen af synderen af nåde 
og tro alene er ikke en fribillet til at rea-
lisere de dunkle anlæg og begær, som er 
i én, siger Bibelen og reformatorerne. Vi 
har alle mange dunkle drifter, det kan for 
eksempel være had, trang til at bryde ind 
i næstens ægteskab, havesyge og homo-
seksuelle tilbøjeligheder, men syndernes 
forladelse er ikke en blankocheck til at 
udleve disse begær. Hvis Gud tillod os at 
udleve alle vore begær og lyster, var han 
ikke livets, men destruktionens og kaos’ 
Gud. Homoseksuel praksis er i Bibelen en 
åbenbar synd, en handlingssynd, og står 
på linje med andre åbenbare synder, også 
hvad tilgivelsen angår. Men hvad der står 
under tilbuddet om syndernes forladelse er 
syndigt, og fortsætter man vedholdende i de 
åbenbare synder, uden at kæmpe imod dem, 
så udelukker man sig selv fra Guds rige.

Nu er det heldigvis ikke sådan, at kri-
stendommen holder med nogle imod de 
andre. Kristendommen er ikke på nogens 

side, men er over alle. Den viser alle men-
nesker over alt deres selviskhed og oprør 
mod Skaberen og forkynder nådebudska-
bet for enhver: “Jeg er Herren, din Gud!” 
Evangeliet er til det fortabte menneske, til 
den selviske oprører, der er behersket af 
menneskelig svaghed og synd. Også den 
homoseksuelle bliver derfor i den hellige 
dåb flyttet med al sin synd og død bort fra 
Guds vrede, ind under Guds syndstilgi-
vende nåde med forjættelsen om en glæ-
delig opstandelse. Alligevel står det fast, 
at dette nye, tilsagte liv ikke er en fribillet 
for “kødet”. Samtidig står det imidlertid 
også for den homoseksuelle fast, at den 
retfærdighed, der gælder over for Gud, ikke 
er den reelle, synlige opførsel, men Kristi 
“fremmede retfærdighed” (Luther), som 
er helt uden for mennesket og dets eneste 
salighed. Så fordi den homoseksuelle lader 
være med at praktisere sin homoseksualitet, 
ægteskabsbryderen holder op med at bryde 
ægteskabet, tyven med at røve, så har han 
ikke heri et gran af retfærdighed over for 
Gud. Han har derimod kun gjort det selvføl-
gelige, som han er skyldig at gøre. Så sagen 
er ikke, at det er den konkrete lydighed, der 
gør et menneske retfærdigt over for Gud. 
Ser mennesket på sin egen lydighed og på 
sin egen gerning, står han altid alene med 
sin egen overtrædelse af Guds bud. Den 
retfærdighed, som gælder over for Gud og 
gør ham til Guds barn, den er som bekendt 
af en ganske anden art end den jordiske 
retfærdighed.

Over for Gud gælder alene Kristi retfær-
dighed, som er helt udenfor mennesket, i 
himlen hos Gud, men den bliver mennesket 
til del, fordi den tilsiges og tilregnes én. 
Så ingen af os kan komme hen til Gud og 
stille med vores pæne opførsel og vores 
lydighed mod Guds bud og ordninger, som 
kunne vi derved erhverve os en nådig Gud. 
Virkeligheden er jo simpelthen den, at jeg 
er dødsmærket af selviskhed og syndigt 
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oprør mod min Herre og Skaber, når jeg ser 
på mig selv og min egen lydighed. Men-
neskets eneste salighed er derfor Kristus, 
som er retfærdigheden fra Gud og menne-
skets eneste håb. Således retfærdiggør Gud 
synderen sola gratia, sola fide.

Men evangeliet er ikke et fribrev, der 
retfærdiggør og legitimerer den konkrete 
syndige handling, som var evangeliets 
budskab: “Er du en ægteskabsbryder, en 
tyv, eller en mand, der ligger i med mænd, 
eller går du på anden måde rundt i åben-
bare synder, da skal du vide, at tror du, så 
er du salig, så har du en nådig Gud.” Nej, 
åbenbare synder skal den kristne bryde med 
rsp. kæmpe for at bryde med. 

Homoseksuel praksis og homoseksuelt 
ægteskab er imod Skaberens gode ordning 
mellem kønnene, hvilket den kristne kaldes 
til og befries til at adlyde og kæmpe for 
som noget ganske selvfølgeligt. Det siger 
Bibelen og reformatorerne, og det er ikke 
smukt af præster og biskopper at bilde folk 
andet ind. 

3. Det gamle Testamente
3.1 Tredje Mosebog
Et af de steder i GT, som taler tydeligst om 
mandlig homoseksualitet er 3 Mos 18,22: 
“Hos en mand må du ikke ligge, som man 
ligger hos en kvinde; det er en vederstygge-
lighed.” Det bliver skærpet i 3 Mos 20,13: 
“Om nogen ligger hos en mand, på samme 
måde som man ligger hos en kvinde, da 
har de begge øvet en vederstyggelighed; 
de skal lide døden, der hviler blodskyld 
på dem.” Disse forbud mod homoseksuel 
praksis findes som bekendt i Hellighedslo-
ven, 3 Mos 17-26. Ud fra den er det klart, 
at homoseksuel praksis var strengt forbudt 
i det gamle Israel, og at lovbryderen skulle 
straffes med døden. 

Mod det standpunkt er der forskellige 
indvendinger, som fremføres af fortolkere, 
der vil retfærdiggøre homoseksuel praksis 

ud fra Bibelen. Deres indvendinger lyder 
på omtrent følgende måde: Forbudene mod 
homoseksuel praksis i 3. Mosebog er ikke 
rettet mod homoseksuel praksis som sådan. 
Forbudene drejer sig alene om kultisk 
prostitution i de kanaanæiske templer. De 
var nemlig indviet til Baal og Astarte, og 
begge var frugtbarhedsguder. Derfor fandt 
både mandlig og kvindelig prostitution 
sted i deres templer. Samlejet var en del af 
frugtbarhedskulten, idet man forventede, 
at Baal og Astarte ville gengælde samlejet 
med frugtbarhed. Nu var Israel omgivet 
af disse frugtbarhedskulter og i fare for 
at blive trukket ind i dette hedenske afgu-
deri. Det er derfor ikke den homoseksuelle 
praksis som sådan, der fordømmes, men 
derimod homoseksualiteten som led i de 
kanaanæiske frugtbarhedskulter. Så vidt 
argumentet.

Men her må man spørge, hvilken funk-
tion homoseksuel prostitution skulle have 
i en frugtbarhedskult? Det er decideret 
meningsløst at talt om noget sådant i den 
sammenhæng. Frugtbarhed, avl og fødsel 
kendetegner jo en frugtbarhedsreligion. 
Flere moderne forskere påpeger da også, at 
der ikke er belæg for homoseksuel prostitu-
tion i de kanaanæiske frugtbarhedskulter.

Forholdet er i stedet det politisk ukor-
rekte, at Hellighedsloven forbyder homo-
seksuel praksis som sådan. Det er mod 
den praksis, det guddommelige Nej er 
vendt. Homoseksuel praksis er ikke imod 
Guds vilje, fordi den er forbundet med 
hedenskabet, men den er imod Guds vilje, 
fordi den opløser Skaberens ordning mel-
lem kønnene – den ordning, der binder 
mand og kvinde til hinanden, for at de skal 
leve sammen i ansvar og forpligtethed i 
ægteskabet og føre slægten videre. Ho-
moseksuel praksis bringer goldhed ind i 
kosmos; det er for at beskytte skaberværket 
mod dét, at det guddommelige Nej lyder. 
Hvor homoseksualiteten alligevel blev 
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praktiseret, medførte det dødsstraf, fordi 
homoseksualiteten også ville vanhellige 
landet, dvs. Gud ville efterhånden drage 
sit livgivende herredømme bort fra landet 
og kaos indfinde sig. 

Homoseksuel praksis blev ikke kaldt 
vederstyggelig, fordi den var forbundet 
med afgudsdyrkelse, men fordi den var 
uforenelig med Skaberens vilje vedrørende 
kønnene og derfor var en fare for landet 
og folket.

3.2 Første Mosebog
I 1 Mos 19 hører vi om Sodomas og Go-
morras undergang. Guds sendebud begiver 
sig til Sodoma for at se, om folkene dér 
har handlet så galt, som det lyder. Efter 
deres ankomst tager Lot sendebudene med 
hjem i sit hus, så de kan overnatte der. 
Nattens begivenheder viser, hvor galt det 
står til, og dommen er fældet over byerne. 
Hvad var Sodomas synd? I 19,4f belejrer 
byens mænd Lots hus og siger: “Hvor er 
de mænd, der kom til dig i nat? Kom her 
ud med dem, for at vi kan stille vor lyst på 
dem!” Sodomas synd er ulydigheden mod 
Skaberens vilje og hans ordning vedrørende 
kønnene. Sodomitternes ulydighed udarter 
i vild homoseksualitet, som medfører kaos 
og undergang.

Men nogle fortolkere, som vil forsvare 
homoseksuel praksis, indvender så, at 
ordene: “Kom her ud med dem, for at vi 
kan stille vor lyst på dem!” er en fri om-
skrivning af den hebraiske tekst, der kan 
oversættes: “Kom her ud med dem, for at 
vi kan lære dem at kende!” Det hebraiske 
verbum for vide, kende, lære at kende 
er som bekendt jada. Sodomas mandlige 
befolkning var derfor i virkeligheden kun 
interesseret at lære Lots gæster at kende, så 
mændene i Sodoma kunne være sikre på, at 
Lots gæster var byen venligt stemt. Lot var 
jo selv fremmed i byen. Med den uanmeldte 
husly til de fremmede, havde Lot måske 

bragt fare inden for bymuren.
Men i Bibelen er ordet jada jo ofte en 

omskrivning af kønsakten. “Adam kendte 
sin hustru Eva, og hun blev frugtsommelig” 
(1 Mos 4,1). “Kain kendte sin hustru, og 
hun blev frugtsommelig” (1 Mos 4,17). 
Og Lot siger om sine døtre, at de “ikke 
har kendt mand,” dvs. de har aldrig haft 
samleje med en mand. Hver gang står der 
jada. Desuden må man spørge, hvorfor Lot 
træder beskyttende op for sine gæster, hvis 
Sodomas mænd kun var ude på et harmløst 
bekendtskab. Og havde sodomitterne ingen 
onde hensigter, hvorfor siger Lot da til dem: 
“Gør dog ikke noget ondt, mine brødre”? 
Og endelig havde Lot ingen grund til at 
udlevere sine to døtre til voldtægt, for at 
beskytte sine gæster mod sodomitternes 
begær, hvis sodomitterne var fredelige 
mænd, der blot ønskede at lære sende-
budene at kende. Nogle af dem, der vil 
retfærdiggøre homoseksuel praksis ud fra 
Bibelen, indrømmer det ovenstående, men 
indvender så: Forbrydelsen var ikke den 
homoseksuelle praksis som sådan. Den var 
tilladt. Forbrydelsen var derimod forsøget 
på gruppevoldtægt af gæsterne.

Men dette er igen ønsketænkning. Isra-
elitten var fortrolig med Hellighedsloven 
og med ægteskabets indstiftelse (1 Mos 
2,24) og ville derfor i en homoseksuel grup-
pevoldtægt kun kunne se en potensering 
af den forbrydelse, som allerede var under 
Guds dom. Og at Lot tilbyder sodomit-
terne sine døtre, så de kan voldtage dem 
i stedet for gæsterne, er ikke udtryk for 
Lots afstumpethed. Det er udtryk for, at 
han forsøger at redde den gudgivne orden 
mellem kønnene og således også beskytte 
gæsterne – hvor modbydeligt det end lyder 
i vore ører i dag.

Senere bliver Sodoma også forbundet 
med andre synder: uretfærdig domfæl-
delse (Es 1,10), ægteskabsbrud, ondskab 
og ubodfærdighed (Jer 23,14), overmod, 
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sorgløs tryghed og egoisme (Ez 16,49). 
Men det modsiger selvsagt ikke, at So-
domas gudløshed også har vist sig i vild 
homoseksualitet. Dette samt byens ondskab 
var tegnet på, at man havde vendt Skaberen 
og hans ordning mellem kønnene ryggen, 
og det medførte undergang.

3.3 Dommerbogen
Ser man på hændelsen i Dommerbogen 19, 
så ligger parallellen til Sodomafortællingen 
lige for. Gibeanitternes krav lyder som i 
Sodomafortællingen: “Før manden, som er 
taget ind i dit hus, herud, så at vi kan stille 
vor lyst på ham” (Dom 19,22). Også her 
bliver gæsteretten truet. Men som i Sodoma 
er det ikke det, der er det egentlige problem. 
Problemet er de gibeanittiske mænds ønske 
om at tilfredsstille deres homoseksuelle til-
bøjeligheder på den levit, som overnatter i 
huset. Og igen udleveres en kvinde til vold-
tægt. Hvorfor? Den hårde kendsgerning er, 
at dermed skulle den homoseksuelle akt 
forhindres. I et israelitisk samfund, hvor 
“enhver gjorde, hvad han fandt for godt” 
(Dom 21,25), skulle det hindres, at Guds 
ordning vedrørende kønnene blev brudt. 

Hvad GT har at sige om homoseksuel 
praksis, bliver først rigtig hørt, når man 
tillige hører, hvad GT har at sige om ægte-
skabet. GT’s Nej til homoseksuel praksis 
er jo båret af GT’s store Ja til ægteskabet 
mellem mand og kvinde, Guds skabelses-
ordning. Det er netop her, den teologiske 
begrundelse for forbudet mod homoseksuel 
praksis i GT skal søges og ikke i primitive 
“angst og tabuforestillinger,” som Erhard 
S. Gerstenberger, professor i GT i Marburg, 
hævder i sin kommentar til 3. Mosebog. 
Nej, homoseksuel praksis er i GT en “ve-
derstyggelighed”, fordi den vender sig mod 
kønsforskellene og dermed mod ægteska-
bet, der grunder sig på kønnenes forskel. I 
den seksuelle forbindelse mellem to mænd 
eller to kvinder opstår der ikke nyt liv, intet 

nyt menneske. Slægtens videreførelse hører 
op, livet går i stå og bliver efterhånden til 
en gold ørken, hvad der er imod Skaberens 
gode vilje og ordning med menneskene.

3.4 Kong David
Så er der historien om David og Jonatan. 
Erhard S. Gerstenberger hævder i sin ud-
lægning af 3 Mos 20, at kong David sand-
synligvis havde et homoseksuelt forhold 
til Jonatan. Det skulle fremgå af 1 Sam 
18,2-4: “Jonatan følte sig tæt knyttet til 
David, og han elskede ham lige så højt som 
sig selv; han sluttede pagt med David, fordi 
han elskede ham som sig selv. Jonatan tog 
den kappe af, han havde på, og gav den til 
David sammen med sin dragt, ja, selv sit 
sværd, sin bue og sit bælte.” Og Jonatans 
kærlighed var David “mere dyrebar end 
kvinders” (2 Sam 1,26). Ganske vist var 
David gift med kvinder, men meget tyder 
på, at han også var homoseksuel, hævdes 
det. Det må betyde, siger Gerstenberger, at 
homoseksuel praksis oprindelig har været 
anerkendt i Israel. Den totale bandlysning 
af homoseksuel praksis er derfor et senere 
træk ved den jødiske menighed, som vi ser 
det i Hellighedsloven.

Men den holdning, som Gerstenberger 
lægger for dagen, er fantasi og ønsketænk-
ning. Det er en position, der er interesseret 
i at legitimere homoseksuel praksis ud 
fra Bibelen. Den position læser sin egen 
ønsketænkning ind i teksten, skønt 1900 
års kristen eksegese aldrig har fundet no-
get sådant i den nævnte tekst. Endelig må 
man også spørge: Hvorfor skulle der ikke 
kunne være et dybt fortrolighedsforhold 
og et inderligt venskab mellem Jonatan og 
David, uden at der af den grund skulle være 
et homoseksuelt forhold mellem dem? Tek-
sten selv siger, at der var tale om et sådant 
inderligt venskab, et kærlighedsforhold, 
men hvad teksten siger, passer ikke ind 
i Gerstenbergers program. Derfor disker 
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han op med sin fantasifulde udlægning af 
teksten.

Men hvad kommer det os kristne ved? 
Hellighedsloven angår jo alene israelit-
terne, da den er en del af Sinailovgivningen 
(2 Mos 19-4 Mos 11), der er givet det gamle 
gudsfolk med henblik på livet i Kanaans 
land. Den lov angår ikke kristne, men var 
israelitternes grundlov i det forjættede 
land. Når Sinailovgivningen tager afstand 
fra homoseksuel praksis, så har det intet 
at betyde for kristne. Kristus er jo lovens 
ophør, som Paulus siger.

Ja, men det er en antinomistisk misfor-
ståelse, hvis man heraf slutter, at ægteskabet 
nu er blevet en størrelse, som vi kan skalte 
og valte med. Vi er stadig ikke ægteskabets 
skaber og herre, og derfor kan vi ikke lave 
ægteskabet om til et forhold mellem to af 
samme køn, blot fordi toneangivende men-
nesker finder det på sin plads. 

Når man i kirken godkender homosek-
suel praksis og homoseksuelt ægteskab, 
så nedbryder man den fundamentale, liv-
givende orden, Gud vil have i samfundet. 
At dømme ud fra Bibelen kan man ikke 
ustraffet befordre homoseksuel praksis og 
homoseksuelt ægteskab. Det er ifølge Bibe-
len at erklære det abnorme for normalt, det 
usunde for sundt og støder direkte an mod 
Skaberens vilje med menneskelivet. Det er 
både GT’s og NT’s holdning, Guds ord.

4. Det nye Testamente
4.1 Romerbrevet
“De udskiftede Guds sandhed med løgnen 
og dyrkede og tjente skabningen i stedet 
for Skaberen – han være lovet til evig 
tid! Amen. Derfor prisgav Gud dem til 
vanærende lidenskaber: Deres kvinder ud-
skiftede den naturlige omgang med den na-
turstridige, og ligeså opgav mændene den 
naturlige omgang med kvinden og optænd-
tes af deres begær efter hinanden; mænd 
levede skamløst med mænd og pådrog sig 

derved den straf for deres vildfarelse, som 
de fortjente” (1,25-27). I 1,18-3,20 viser 
Paulus, at jøder og hedninger med rette er 
under Guds vrede, fordi alle og enhver har 
skrottet Gud. Af denne gudløshed følger 
etisk sammenbrud, og dette er tillige Guds 
straf. Fordi mennesket vender sig bort fra 
Gud, derfor giver Gud mennesket hen i 
dets syndige lyster. Derved ødelægger 
mennesket ikke alene sit forhold til Gud, 
men også sig selv og det menneskelige 
fællesskab. Det er i den sammenhæng, 
Paulus taler om homoseksualitet (m/k). 
Han fremhæver homoseksualiteten (1,26-
27) som eksempel på, hvordan mennesker 
vanærer deres legemer indbyrdes (1,24). 
Hvorfor gør Paulus det? Man har sagt, at 
det er fordi Paulus var jøde, og som jøde 
afskyede han den homoseksualitet, som 
hedningerne praktiserede. Det argument 
holder ikke. Paulus’ holdning er ikke udtryk 
for en særlig jødisk afsky eller fordom, men 
den følger af hans teologiske standpunkt: 
Fordi mennesket ombytter den uforkrænke-
lige Guds herlighed med afguderi, så bliver 
homoseksualiteten én af følgerne, og dette 
støder an mod Skaberens hensigt og vilje 
med mand og kvinde. Ødelæggelsen af 
gudsforholdet kan vise sig i en ødelæggelse 
af forholdet mellem mand og kvinde.

Ikke, at homoseksuelle skulle være 
længere borte fra Gud end alle andre. Det 
vil Paulus ikke sige, lige så lidt som han 
beskylder alle for at være homoseksuelle. 
Men med homoseksualiteten som eksem-
pel vil han tydeliggøre, at syndefaldets 
verden er en fordærvet verden, der lever 
i oprør mod sin Skabers vilje og hensigt 
med mennesket.

Det ville også være forkert at hævde, 
at homoseksuel praksis skulle være en 
særlig svær synd. Paulus nævner den i 
sammenhæng med andre gerninger, der står 
Skaberen imod, for eksempel alskens uret-
færdighed, ondskab, havesyge med mere 
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(1,24ff). Der gives det, der er værre end 
homoseksuel praksis, nemlig at man afviser 
Jesu bestandige bodskald og lukker sig til 
for hans uforanderlige nådeforkyndelse.

Paulus henter altså sin norm for det, som 
er naturligt “fra verdens skabelse af”, hvor 
manden og kvinden af Skaberen modtog 
sin bestemmelse for hinanden. Det er det 
naturlige, mens frafaldet fra Skaberen og 
det kønsmæssige kaos er det unaturlige 
(1,26-27), som strider mod Skaberen – også 
i den faldne verden.

4.2 Evangelierne
Evangelierne siger som bekendt ikke di-
rekte noget om homoseksuel praksis. Det 
hænger vel sammen med, at homoseksuel 
praksis ikke var almindelig i Palæstina 
på Jesu tid, skønt det på ingen måde var 
ukendt. Jesus henvendte sig til de men-
nesker, der levede i Palæstina på hans 
tid, og til deres nød. Når han kom ind på 
spørgsmål om samliv, så forudsatte han 
altid det heteroseksuelle som en given ting. 
Det gjorde han, hvad enten det drejede sig 
om det syndige begær (Matt 5,27-28), om 
skilsmisse (Matt 19,4-6), eller utroskab 
(Joh 4,17-18). Jesu holdning til samlivet 
er givet med skabelsen. I en stridssamtale 
vedrørende ægteskab og skilsmisse siger 
han til nogle farisæere: “Har I ikke læst, at 
Skaberen fra begyndelsen skabte dem som 
mand og kvinde og sagde: ’Derfor skal en 
mand forlade sin far og mor og binde sig 
til sin hustru, og de to skal blive ét kød’?” 
(Matt 19,4-5). Mand og kvinde er skabt for 
hinanden, og det gælder også i den faldne 
verden. 

Den mulighed, at to kvinder eller to 
mænd skulle forlader deres far og mor for at 
blive ét kød, er principielt udelukket af Je-
sus. Det er jo imod Guds skabelsesordning. 
Det er dette Ja til det heteroseksuelle æg-
teskab, der er gennemgående i hele NT, ja, 
i hele Bibelen, og det er på den baggrund, 

at Bibelens samlede Nej til homoseksuel 
praksis (og ægteskab) må ses. Bibelens 
samlede holdning er den, at det menneske, 
der hører Guds bodskald og tager imod 
hans nådetilbud, også må bryde med de 
gerninger, der er direkte imod Guds bud 
og ordning, kæmpe med det, ligesom Jakob 
kæmpede med Gud ved Jabboks flodbred. 
Den kristne er jo ikke en syndfri helgen. 

Når Gud måler den kristne med lovens 
krav og spørger, om han eller hun har været 
lydig og elsket sin næste med al den troskab 
og helhjertede kærlighed og glæde, som 
Gud fordrer af den kristne, da afsløres den 
kristne i sit inderste væsen og vilje som 
lovbryder og genstridig, som gudløs og 
syndig, som utugtig og homoseksuel, som 
én, der selv må gøre bod og omvende sig, 
og hvis eneste retfærdighed er den, der lig-
ger uden for den kristne, nemlig i Kristus. 
I syndernes forladelse!

Men syndernes forladelse betyder ikke, 
at Guds ordning vedrørende ægteskabet 
bliver noget ligegyldigt, eller at mennesket 
er blevet herre over det. Frihed fra lovens 
anklage og fordømmelse er ikke frihed til 
at forkaste Guds bud og grundordninger 
(ægteskabet, øvrigheden og kirken). Ret-
færdiggørelse af tro betyder retfærdiggø-
relse af synderen – ikke af synden, ikke af 
“kødet”, ikke af uorden.

5. Den homoseksuelle familie
Nu kan homoseksuelle formentlig snart 
blive gift i kirken. Dermed misbruger kir-
ken Guds navn. Man misbruger Guds navn, 
når man siger, at Gud velsigner noget, som 
han ikke velsigner. Man lyver om Gud. 
Tiden må så vise, hvordan børnene vil rea-
gere på det eksperiment, som folketing og 
biskopper søsætter, og som præster bakker 
op om. Hvor dybt ind i personligheden vil 
barnet blive mærket af ikke at have en far 
og en mor? Lever to mænd eller to kvinder 
sammen, kan børnene så finde ud af, om 
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de skal forstå sig selv som drenge eller 
piger? Fremtiden vil vise, hvilke kaotiske 
konflikter det vil medføre, og hvor meget 
ondt det vil tilføje børnene.
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Ledelsen i Folkekirken er i færd med at 
træffe en afgørelse, hvis vigtighed ræk-
ker ud over det sædvanlige. Det drejer sig 
om indførelsen af et velsignelsesritual for 
homoseksuelle par. Mit foredrag er blevet 
til på baggrund af denne debat. Det består 
i et forsøg på at forstå de to dominerende 
teologiske grupper i debatten. Og den in-
deholder et spørgsmål. Om tiden mon er 
kommet til, at vores indlæg i den kirkelige 
samtale skal skifte karakter fra formaning 
til vidnesbyrd?
     Først en sidebemærkning. Da Kristus 

mødte kvinden, som var grebet i hor, gav 
han os et forbillede for, hvordan vi møder 
mennesker med synd på det seksuelle 
område af livet. Han beskytter hende mod 
dem, der vil stene hende. “Var der ingen, 
der fordømte dig”, siger han med et smil, 
da de er gået. Nej, det var der ikke. “Jeg 
fordømmer dig heller ikke. Gå bort og synd 
ikke mere”, siger han. Kristus undlader 
ikke at dømme. Men han fordømmer ikke. 
Han giver hjælp til at gå videre og lade 
synden ligge. 

KIRKEN
Hvad er Kirken? Og hvad er Den Danske 
Folkekirke? Er de identiske? Er det det 
samme, vi taler om, når vi bruger de to 
betegnelser?

SognepræSt per dAmgAArd pederSen, koldIng

hvem er herre I FolkekIrken?
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     Lad mig svare med et billede. Tag et 
A4-papir og klip en kirke ud, så stor som 
mulig. Det er Kirken. Tag så et andet stykke 
papir og klip en kirke ud på størrelse med 
en tændstiksæske. Det er Folkekirken. Læg 
så Folkekirken oven på Kirken. Nu kan de 
nærmest ikke skelnes fra hinanden. Sådan 
skulle det gerne være. I debattens løb er det 
blevet klart, at Folkekirken er blevet rykket, 
sådan at noget af den rager ud over Kirken 
og ikke har dækning i Kirken.
     Det var billedet. Lad mig forsøge at 
uddybe det. Kirken er en åndelig realitet. 
Den er ikke uden videre identisk med Den 
Danske Folkekirke. Men Kirken er. Den 
er Guds skabning. Skabt og opretholdt af 
ham, som er. Guds Kirke omfatter rum og 
tid og slutter alle troende sammen i enhed. 
Den omfatter mennesker, som bekender, 
at Kristus er Herre og frelser. Dem, som 
er udvalgt af Gud, forsonet i Kristus og 
levendegjort af den hellige Ånd. Fra alle 
nationer og kirkesamfund, fra alle tider 
tilbage til skabelsens dage. Med den samme 
bekendelse i munden, med hjerterne gen-
nemglødet af samme Ånd, er vi forenede 
på tværs af alle skel i rum og tid i den store 
lovsang.
     Kirken lever og vokser derved, at de 
hellige forsamles, Guds Ord forkyndes rent, 
og sakramenterne forvaltes ret. Ikke ved 
kirkekamp og negation af det falske, men 
ved det positive, ved at holde sig nær til sin 
Herre. For nu at bruge Kristi metafor om 
vintræet og grenene: Vintræets grene kan 
vel trænge til at blive renset, men det er ikke 
derved, de vokser. De vokser ved at forblive 
på vintræet og næres af dets saft. 

Tempel og dødsrigets porte
Tager vi udgangspunkt i en anden metafor 
om Kirken, nemlig den om Kirken som 
en bygning, støder vi på Jesu løfte om, at 
“dødsrigets porte” aldrig skal få magten 
over den. Et skønt løfte! Og samtidig, i og 

med at han siger sådan, forudsiger han, at 
“dødsrigets porte” vil forsøge.
     Det er en dyster forudsigelse. Som skal 
høres på baggrund af de skønneste ting, der 
siges, når Kirken fremstilles som en byg-
ning: Kirkens grundvold er Jesus Kristus. 
Den er Guds tempel, fyldt af glæde og 
lovsang. Guds Ånd bor i den. “Det tempel 
er helligt, og det tempel er I”, siger apo-
stelen (1 Kor 3).
     “Du er Kristus, den levende Guds Søn”, 
sagde Peter og aflagde den gode bekend-
else. Kristus svarede, at han var salig, for 
det var ikke noget, han havde sagt sig selv: 
“Salig er du, Simon, Jonas’ søn, for det har 
kød og blod ikke åbenbaret dig, men min 
Fader i himlene”.  
     Apostelen understreger, at “ingen kan 
sige: Jesus er Herre! undtagen ved Hel-
ligånden” (1 Kor 12,3). Bekendelsen er et 
tegn på åndsbesiddelse, en frugt og virk-
ning fremkaldt af Ånden. Denne åndsbårne 
bekendelse inkluderer i Kirken. “Og jeg 
siger dig, at du er Peter, og på den klippe 
vil jeg bygge min Kirke”, siger Kirkens 
Herre og stiller den samtidig under sin 
beskyttelse: “og dødsrigets porte skal ikke 
få magt over den”. (Mt 16). 
      Men de vil altså forsøge! Kirken er an-
fægtet. Der foregår en strid. Ikke bare mod 
Kirken fra en fjendtlig omverden, om det 
så sker i sækularismens, ateismens eller en 
anden religions navn. Ikke bare om Kirken 
fra forskellige fraktioner, der vil beherske 
Kirken og have den til at tjene deres formål. 
Striden foregår i Kirken. Den udøves af 
nogle, som selv er med i Kirken. Og den 
drejer sig om de troende selv. Angrebene 
har til hensigt at rive de troende ud af 
Kirken og ødelægge deres tro. Dette træk 
hører også med til det billede af Kirken, 
som tegnes af Kristus og hans apostle. 
Det er særlig fremtrædende, når de bruger 
hyrde-billedet som bærende metafor.
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Hyrde og får
Kristus taler om ulve i fåreklæder og om 
lejesvende, som ikke elsker fårene (Joh 
10,1-18; Mt 7,15). Sådan forberedte han 
sin Kirke på forhånd og sendte disciplene 
afsted med åbne øjne. Det bør ikke over-
raske os, at nogle klæder sig ud i kirkelige 
gevandter og spiller skuespil. Og i øvrigt 
behøver ulve i fåreklæder ikke nødven-
digvis være nogle, der skifter tøj. Det kan 
lige så vel være nogen, der skifter hjerte i 
det indre. 
      Paulus fortsætter ad samme spor. Da 
han tager afsked med de ældste fra Efesos, 
siger han: “Tag vare på jer selv og hele 
hjorden; i den har Helligånden sat jer som 
tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for 
Guds Kirke, som han har vundet sig med 
sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, 
vil der komme glubske ulve til jer, og de 
vil ikke skåne hjorden. Ja, blandt jer selv 
vil der stå mænd frem og tale falsk for at 
få disciplene med sig. Derfor skal I være 
på vagt.” (ApG 20,28-10).
      Kirkens fredhellighed er det så som 
så med. Selv inde i Kirken er der strid. 
Vi må tage afsked med al kirkeromantik 
og sætte et spørgsmåltegn, når omtalen 
af Folkekirkens bredde bliver patetisk. 
Kristus led på sit legeme, og Kristi legeme 
- Kirken - har aldrig været uden lidelse. 
      Kristus og apostlene har på forhånd for-
beredt os på, at nogle vil forsøge at trænge 
ind og splitte hjorden. Det bør ikke over-
raske os, at det sker. Mere overraskende er 
måske, at Kristus i samme sammenhæng 
forsikrer om sin tillid til, at fårene kender 
hans stemme, og at de, når de ikke kan 
genkende den, så ikke følger den, der kalder 
på dem. Den tillid har han altså til fårene. 
At de, der hører ham til, er udrustet med 
evnen til at skelne ånderne, for nu at bruge 
Johannes ord (1 Joh 4,1-6). 

Tid og rum
Det var nogle få træk ved, hvad Kirken er, 
udarbejdet under betragtning af metafor-
erne får–hyrde, vintræ–grene og tempel–
hovedhjørnesten. Man kunne sige mere, 
hvis man også inddrog  metaforen om 
menigheden som en ager (såmand–korn, 
hvede–rajgræs) eller metaforen legeme–
hoved. Jeg vil gå videre med at sige noget 
om forholdet mellem Kirken og Kirkens 
Herre under tidens og rummets perspektiv. 
Hvad det angår, er Mathæusevangeliets 
slutning særlig interessant, fordi Mathæus 
slutter sin beretning med ikke at slutte. 
Han standser sin beretning om Jesus i Is-
rael med at gengive, hvorledes Jesus selv 
forlænger sin historie til tidens yderste 
ende og udvider sin historie til at omfatte 
hele verden. 
      ”Mig er givet al magt i himlen og på 
jorden. Gå derfor hen og gør alle folke-
slagene til mine disciple, idet I døber dem 
i Faderens og Sønnens og Helligåndens 
navn, og idet I lærer dem at holde alt det, 
som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med 
jer alle dage indtil verdens ende.”
      Rummet, som Kirken bevæger sig i, er 
Kristi herredømmes dimension; han har al 
magt i himlen og på jorden. Hvert et skridt, 
vi tager, tager vi hen imod ham, aldrig bort 
fra ham, for han har magt overalt. Hans 
herredømme er universelt. 
      Hvert et nyt øjeblik, som kommer os i 
møde i tidens strøm, bringer os ind i hans 
nærvær; Kristus er med os alle dage. Tiden 
er hans nærværs dimension. Hans nærvær 
er tidsovergribende. Eller fra en anden 
synsvinkel: hvert nyt sekund  indebærer 
en forkortelse af den tidsmæssige afstand 
til Kristus. For tiden er spændt ud fra hans 
udsendelse af disciplene til hans genkomst 
som dommer ved verdens ende. 
      At vi bevæger os i hans rum og hans tid, 
er noget, Kristus gør klart for sin Kirke, når 
han giver den til opgave at fortsætte hans 
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mission i verden og forkynde evangeliet 
for alle folk. Forkyndelsen består i under-
visning i alt det, som Kristus har befalet 
os. Indholdet er givet. Det står ikke til 
disposition. Ligeledes er det ikke verdens 
rum og historie, der skal bestemme Kirkens 
forkyndelse. Det er Kirkens Herre, der 
bestemmer verdens rum og historie.

TO OPFATTELSER AF RELIGION
Når en biskop siger: “I Bibelen opfattes 
homoseksualitet som synd. I dag opfatter 
vi det som kærlighed” og dermed mener at 
pege på et stærkt argument for at indføre 
en ny praksis i Kirken, så er det ikke, fordi 
han har en dårlig dag, som nogen måske 
ville mene. Det er derimod, fordi han er 
konsekvent og taler ud fra en gennemtænkt 
helhedsopfattelse af, hvad Kirken er og 
skal. 
      Når andre siger: “I Bibelen opfattes ho-
moseksuel praksis som synd, og derfor kan 
vi ikke indføre et nyt ritual”, så er det ikke, 
fordi de befinder sig i fortiden, som nogen 
måske vil mene. Det er derimod, fordi de 
har en gennemtænkt helhedsopfattelse af 
forholdet mellem Kirken og dens herre. 
      I den nævnte debat har to grundforskel-
lige opfattelser stået overfor hinanden. Den 
ene kan beskrives med tesen: Kristentro 
er kommunikation. Den anden: religion er 
konstruktion. Jeg vil forsøge at beskrive de 
to opfattelser i ren form. 
      Nu kan man selvfølgelig indvende, at 
rene former kan man kun finde, når man 
sidder ved et skrivebord, ikke hvis man 
bevæger sig ud i virkeligheden. Alligevel 
vil jeg hævde, at alle debattens deltagere 
har foretaget et valg mellem disse to op-
fattelser og taler ud fra en af disse to posi-
tioner. Og at de, der kvier sig ved at vælge, 
kaster sig ud i den ene selvmodsigelse efter 
den anden.

1. tese: Kristentro er kommunikation
Den kristne religion er kommunikation. Det 
er den, fordi det religiøse forhold i sit væsen 
er et personalforhold, et jeg-du-forhold. 

Personalforhold
I alle personalforhold gælder det, at den 
anden bestandig viser sig som en anden. En 
anden end mig selv.  Møder vi et “du”, står 
vi overfor et “jeg”, hvis virkelighed er ure-
ducerbar. Den anden kan ikke føres tilbage 
på vores eget væsen som vores forestilling 
eller som vores produkt. Vi står overfor et 
selvstændigt væsen med vilje og følelser, 
som kommer udefra til os.
       Anderledes er det, når vi har med den 
ikke-personlige virkelighed at gøre, en ting, 
en plante, en tanke, en teori eller et træk 
ved kulturen, som vi iagttager. Her er vi 
aktive, og det, som vi betragter, er tavst og 
passivt. Den væsentligste kategori i vores 
omgang med det er omtale. Vi forklarer, 
udlægger, analyserer, fortolker, gengiver 
og så videre. Og vi vurderer og tillægger 
større eller mindre værdi.
      Står vi overfor en person, er vi selv lige 
så udsatte for vurdering af en anden. Vi 
bliver tiltalt. Den bestemmende kategori for 
et forhold mellem personer er gensidig til-
tale, samtale, kommunikation. Til et møde 
mellem personer hører også den ordløse 
kommunikation, forskellig gestus og hand-
linger. Kommunikation er også kropslig, 
naturligvis. Men afgørende er, at gestus 
og handlinger ikke kan løsrives fra talen, 
men først tydes og bliver forståelige, idet 
der tales. Uden tale er handlinger utydelige. 
Et forhold mellem personer beror på kom-
munikation. 
 
Almagt, alvidenhed og autoritet
Står vi overfor Kristus, møder vi en person 
med en særlig karakter. Vi er ikke lige-
stillede. Han har forrang. Selve det, at for-
holdet er etableret, beror på hans initiativ. 
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Og hans persons egenskaber overtræffer 
ethvert menneskes. Han møder mennesker 
som den almægtige, alvidende autoritet. 
       Et godt eksempel er beretningen i 
Markus 2. Vennerne sænker den lamme 
gennem taget og ned foran Kristus, der 
står midt i mængden af folk og farisæere. 
Som tænker deres!, nemlig at Jesus gør 
sig skyldig i blasfemi, når han tilsiger 
den lamme syndernes forladelse. Jesus 
siger til dem: ”Hvorfor tænker I sådan i 
jeres hjerte?” (hermed er hans alvidenhed 
eksemplificeret). Han fortsætter: ”Hvad 
er det letteste at sige til den lamme: Dine 
synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, 
tag din båre og gå? Men for at I kan vide, 
at Menneskesønnen har myndighed til at 
tilgive synder her på jorden” - siger han til 
den lamme: “Jeg siger dig, rejs dig, tag din 
båre og gå hjem”. (Således er hans autoritet 
og almagt eksemplificeret).
       Disse tre egenskaber autoritet, almagt 
og alvidenhed er gennemgående træk fra 
første færd i disciplenes erfaring af Jesus. 
Lad mig nævne nogle flere eksempler. Jesus 
bruger ofte vendingen “sandelig, sandelig 
siger jeg jer” som et udtryk for sin autoritet. 
Det er en formel, som i Hebr 6,14-17 kaldes 
“Guds ed”. Vi andre, der taler og underviser 
i kirken, siger altid “han” og henviser til 
Kristus. Selv henviser han ikke til nogen 
anden autoritet end sig selv. Det var noget, 
der blev bemærket. Det berettes ofte, at folk 
var forundrede over hans myndighed, for 
sådan en person havde de aldrig mødt før 
(Mt 7,28f; Mark 1,22; Luk 4,31-37). 
       Samtidig er disciplenes forhold til Jesus 
kendetegnet ved, at han forstår mennesker 
i dybden. Både dem selv og andre. Han 
kendte Nathanael, før han mødte ham (Joh 
1,49), og fortalte den samaritanske kvinde 
alt, hvad hun havde gjort (Joh 4,29). Den 
slags erfaringer er baggrunden for, at Jesus 
karakteriseres på denne måde: “Han kendte 
alle” og “han vidste selv, hvad der gemmer 

sig i mennesker” (Joh 2,24f), samtidig med 
at han også kender fremtiden (se Mark 8, 9 
og 10 omkring vers 30). 
      Hvad Jesu almagt angår, gør den sig ikke 
blot gældende, hvor han slår fast, at “al-
ting er muligt for Gud” (Mark 10, 27), den 
eksemplificeres ved hans undere. Meget 
tydeligt, hvor mennesker viser deres tillid 
til ham som almægtig. For eksempel hvor 
en spedalsk siger: “Herre, hvis du vil, kan 
du gøre mig ren”. Og Jesus svarer: “Jeg vil, 
bliv ren!” (Mt 8,1-13). Her fremstår underet 
som en bekræftelse af hans almagt. 

Samtidighed
Mange flere eksempler kunne nævnes, 
men disse rækker til at vise, at forholdet 
til Kristus er et fællesskab med en ganske 
særlig person. Dertil kommer endnu et 
særligt træk. Det er et ægte personalt for-
hold, idet det udspiller sig i samtidighedens 
tidsform. 
      Der er noget helt ejendommeligt ved 
Kristi forhold til tiden. Jeg har allerede 
nævnt Kristi tilsigelse af sit tidsover-
gribende nærvær i missionsbefalingen. 
Hertil kunne føjes flere af Kristi løfter om 
sit tidsuafhængige nærvær hos de troende: 
“Jeg efterlader jer ikke faderløse, jeg kom-
mer til jer” (Joh 14,18). Et udsagn, der 
senere i Det Nye Testamente bekræftes ved 
forventningen om, at “Kristus ved troen må 
bo i jeres hjerter” (Ef 3,17), eller at “Kristus 
er i jer” (Rom 8,9). Kristi forhold til tiden 
er helt særegent. Han blev menneske for 
to tusind år siden, og han møder os i nutid. 
Det er Kirkens erfaring. For nu at tage det 
udsagn af Kristus, medlemmer af den kirke-
bærende menighed oftest henviser til, når 
de selvstændigt formulerer sig om, hvorfor 
de deltager i gudstjenester og møder: “hvor 
to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er 
jeg midt iblandt dem” (Mt18,20). 
      I disse udtalelser afviser Kristus energisk 
at blive omtalt i fortidighedens tidsform. 
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Han insisterer på umuligheden af at blive 
relativeret til det historiske “dengang”. Han 
er præsent. Hans tidsform er præsens.

Guds Ord
Dette er udgangspunkt for vores opfattelse 
af Bibelen. Den forstås på baggrund af - og 
som udtryk for - dette nutidige, personale 
forhold, selv om også andre stemmer end 
Guds er optegnet i den, og selv om visse 
af Guds udsagn tydeligt er markeret som 
noget, der kun gælder for en vis tid; jeg 
tænker på nogle af forordningerne i den 
gamle pagt. Når vi kalder Bibelen “Guds 
Ord”, er det naturligvis en forkortelse og en 
ærestitel. Men det er samtidig en angivelse 
af den erfaring, Kirken har med Bibelen.
      Hebræerbrevets forfatter formulerer sin 
erfaring således: “Guds ord er levende og 
virksomt og skarpere end noget tveægget 
sværd; det trænger igennem, så det skiller 
sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer 
over hjertets tanker og meninger.” (Hebr 
4,14). 
      Sådan lyder forfatterens sammenfat-
ning, efter at han har genfortalt og udlagt 
en beretning fra Det Gamle Testamente 
(!) for sine læsere. Ifølge ham er Guds 
ord levende, som Gud er det. Det dømmer 
med autoritet, som Gud gør det. Det er 
ikke henvist til fortiden, men er virksomt 
i en nutidig relation til det menneske, som 
hører det. 

Prædiken
Hensigten med Kirkens prædiken er at åbne 
denne relation til Gud for mennesker, så at 
de træder ind i den. Det sker ved udlæg-
ning af Guds ord. Herunder sker der det, at 
ordet optages i den personale præsentiske 
relation. 
      Vi kan tage Joh 3,16 som eksempel: “For 
således elskede Gud verden, at han gav sin 
enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have evigt liv”. 

      Bemærk, at verbet “elskede” er for-
tidigt, og at hele versets form er omtale. 
Men når dette vers citeres, eller et budskab 
med et lignende indhold forkyndes, så er 
intentionen ikke at informere tilhørerne om 
noget fortidigt. Hensigten er, at det høres 
som personlig, nutidig tiltale: “Således 
elsker Gud mig ...” Og at det derefter an-
vendes i bøn som tiltale til Gud: “Således 
elsker du mig, at du gav din Søn den 
enbårne, for at jeg, som tror på dig, ikke 
skal fortabes, men have evigt liv.” Først 
når dette er sket, og ordet altså har fundet 
anvendelse i et nutidigt, kommunikativt 
forhold mellem personer, er prædikenens 
intention opfyldt. 
       Hermed har jeg peget på nogle særlige 
væsenstræk ved den kristne tro, sådan som 
de hævdes af Kristus, og sådan som de 
erfares af de involverede, nemlig disciple 
og apostle i første omgang og derefter af 
Kirken. Kristus er samtidig som person i 
en kommunikativ relation, hvor han har en 
eksklusiv status som almægtig, alvidende 
og autoritet. 
       Man kunne godt beskrive relationen 
mere indgående. Den er nemlig mere 
inklusiv end nogen anden relation mellem 
personer. I tillæg til kommunikation er der 
tale om communion med Kristus, i kraft 
af hvilken de troende sluttes sammen til 
corpus Christi i Kirkens verdensvide og 
tidsovergribende  communio sanctorum; 
en inklusion i Kristus, som finder sted ved 
modtagelse af hans Ånd, og som ender i 
delagtighed i guddommelig natur. Som det 
gamle ord siger: Han blev som os, for at vi 
skulle blive som ham. 

Efterfølgere
Her vil jeg blot pointere én ting. Nemlig, 
at det, i og med at Kristus insisterer på 
samtidighed, er udelukket at forstå Kirken 
som Kristi efterkommere. Efterkommere 
skal forvalte en arv, som forgængeren ikke 
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længere har til rådighed. En forgænger 
er død. Låst inde i fortiden. Han er ikke 
længere Herre over, hvad han har givet fra 
sig. Hans efterkommere må nødvendigvis 
gå andre og nye veje, bruge, udvikle og 
investere arven på nye og andre måder. 
       Er Kristus derimod samtidig med os, 
ser billedet helt anderledes ud. Så bliver 
Kirken at forstå som Kristi efterfølgere, der 
bestandig lever i et personalt og kommu-
nikativt forhold til deres Herre. En relation, 
som er kendetegnet af tilbedelse og bøn, 
lydighed og efterfølgelse, syndsbekendelse 
og modtagelse af syndsforladelse. 
       Kirkens handlinger er båret er to stærke 
motiver. Det første er at bevare og udfolde 
fællesskabet med den levende Herre. Det 
andet er at åbne det for andre.

2. tese: Religion er konstruktion 
Hvad er religion? Et gængs svar lyder, at 
religion er projektion, religion er kultur, 
eller religion er konstruktion. 

Grundfiguren
Grundfiguren i denne opfattelse er sådan 
her: I mødet med virkeligheden udformer 
mennesket forestillinger om en overmen-
neskelig instans. Disse forestillinger pro-
jiceres op på himmelen, der fungerer som 
et stort lysbilledlærred. Sådan skabes det 
religiøse gudsbillede. 
       Dette billede svarer ikke til virke-
ligheden. Der er ingen korrespondens 
(samsvar) mellem forestillingen om Gud 
og Gud selv. Enten fordi Gud slet og ret 
ikke findes, som ateisterne siger. Eller også 
fordi det guddommelige er så anderledes, 
at det slet ikke kan gengives med men-
neskeord, som mange religiøse siger. Men 
selv om gudsforestillingen altså ikke har 
korrespondens, så har den konsekvens. 
Den har konsekvenser for virkeligheden. 
Nemlig for den menneskelige virkelighed, 
som vi lever i. 

       Når mennesket taler om Gud, afspej-
ler det menneskets tid og sted og dets 
subjektive interesse. Og denne forestilling 
vender så tilbage som et ekko og påvirker 
det menneskelige samfund og den enkeltes 
identitet. Man kan tale om gudsbilledets 
ekkofunktion eller om, at religionen er som 
et spejl. Dette er, hvad der gør religion så 
interessant, når det drejer sig om at forstå 
vores kultur. 

Ateistisk udgave 
Den figur, som jeg her har skitseret, er 
ret gængs indenfor religionsvidenskab, 
teologi, filosofi og kulturvidenskab, hvor 
den varieres på forskellige måder.
       En af de første, der i nyere tid med stor 
gennemslagskraft hævdede denne opfat-
telse af religion, var den ateistiske filosof 
Ludwig Feuerbach (1804-1872). Ifølge 
hans opfattelse er forestillingen om en gud 
motiveret af det undertrykte menneskes 
frygt for selv at indtage pladsen som herre 
over sin egen virkelighed. Forestillingen 
om en overmægtig skaber og dommer er 
en slags kompensation, som er ren og skær 
indbildning uden hold i virkeligheden. Men 
den har konsekvens for virkeligheden.  Den 
medfører en bevarelse af de undertryk-
kende, sociale og økonomiske strukturer og 
fastholder mennesket i slaveri. Religion er 
en spændetrøje. Religion er dårlig. Religion 
er unaturlig, idet den forhindrer mennesket 
i at udfolde sit væsen i frihed og gøre sig til 
herre over sin egen tilværelse. Således de-
maskerer Feuerbach religionens væsen og 
viser vejen til menneskets frihed: destruk-
tion af den ødelæggende konstruktion, der 
fører til selvfremmedgørelse. 

Religiøs udgave
Samme grundfigur anvendes også i sam-
menhænge, hvor der er en positiv indstil-
ling til religion, og det hævdes, at religion 
er naturlig og god. Ofte lyder ræsonnemen-
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tet således: Når mennesket oplever helhed 
og sammenhæng, eller når det oplever, 
at det savner helhed og sammenhæng, så 
støder det frem mod Gud. Det er kun ved 
forestillingen om en ikke-menneskelig 
virkelighed, der står udenfor vores virke-
lighed, at vores virkelighed kan samles til 
enhed og helhed og få orden og struktur. 
Lige sådan når man forholder sig til sig 
selv og spørger: Hvem er jeg? Hvad er 
godt? Hvad er min opgave? Når man på 
den måde spørger ud over sig selv, melder 
gudstanken sig uundgåeligt. Derfor er 
religion noget naturligt, der hører med til 
enhvert menneskes tilværelse. Mangel på 
religion er selvfremmedhed. 

Korrektion
Imidlertid, det at religon som sådan er no-
get godt, betyder ikke, at en given religion 
er det. Man kan skelne en god religion fra 
en dårlig ved at iagttage, om den har gode 
eller dårlige konsekvenser for det men-
neskelige samfund.
       En religion kan godt have behov for 
korrektion og forbedring. Lad mig nævne 
et eksempel fra vores egen kristne sammen-
hæng. Det er lidt kuriøst, men det er meget 
tydeligt. For nogle få år siden trådte nogle 
feministiske teologer frem og hævdede, at 
vi burde sige “Moder vor”. Deres pointe 
var, at når det højeste i virkeligheden, Gud, 
forstås som mand, så bliver det kvindelige 
sat på et lavere stade som sekundært i 
værdi. Her, i religionen, så den en væsentlig 
årsag til forskelsbehandling af kønnene. 
De ville modvirke den samfundsmæssige 
eksklusion af kvinder ved inklusion af 
det kvindelige i den højeste virkelighed. 
Og altså justere gudsbilledet, så det fik 
bedre konsekvenser for den menneskelige 
virkelighed. Som i himlen, således også 
på jorden. 
       Det er ikke svært at forstå disse teolo-
gers anliggende. De har for mig at se ret i 

analysen. Er det højeste mandligt, sænkes 
det kvindelige i værdi. Noget andet er så 
deres forslag til løsning af problemet. Fra 
et traditionelt teologisk udgangspunkt vil 
man stille sig skeptisk til en kønning af 
triniteten og i stedet henvise til, at triniteten 
i sig indeholder en sådan indre forskel, at 
den kan afbildes i kønsforskellen mellem 
mand og kvinde. Sådan tror jeg 1 Mos 1,26f 
skal forstås. Menneskets kønslige polaritet 
afspejler en indre spænding mellem tri-
nitetens personer.
       Tankegangen er altså således: Guds-
forestillingen har ingen korrespondens. 
Men den har konsekvens. Derfor må den 
korrigeres, så den får gode konsekvenser. 
Dette ses som en væsentlig opgave for 
teologerne. At justere, rekonfigurere eller 
rekonstruere religionen i takt med, at tiden 
blotlægger nye behov, så at religionen 
bliver en ressource for den enkeltes iden-
titetsdannelse og udviklingen af et mere 
menneskeligt samfund. 
        Hermed har jeg beskrevet, hvad man 
kunne kalde konstruktionstesen. Den 
overbevisning, at alt er konstrueret og den 
dermed sammenhængende fordring om 
rekonstruktion. 

Gud som Livet Selv
I debatten kan man møde denne opfattelse 
af religion. Den er ofte koblet sammen 
med en opfattelse af Gud, som er blevet til 
med stærk inspiration fra filosoffen K. E. 
Løgstrup (1905-1981). Han er kendt for sin 
forestilling om Gud som “magten til at være 
i alt, som er”. Udgangspunktet er oplev-
elsen af et livsoverskud. Livet kommer til 
os. Verden åbner sig bestandigt og bliver 
ny. Virkeligheden kommer os i møde fra 
en kilde, som ofte omtales som Livet Selv, 
Skaberen, Skaberguden, Ska-bermagten; 
den magt, som med digterens ord, åbner 
bøgehækkens blade og gør os glade. Det 
guddommelige ses som en nyskabende 
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kraft, der åbner nye livsmuligheder og for-
nyer vores virkelighed, så den altid bliver 
ny og anderledes, altid større og mere end 
det, der var lige før.
       Denne vision af Gud er aflæst ved en 
betragtning af livet som fænomen. Den er 
ikke aflæst af Bibelen, men bliver indlæst i 
Bibelen, der forsøges tolket på denne måde. 
Det gamle budskab er, at alt bliver nyt. 
        Når Gud på denne måde forstås som 
kilden til livets fornyelse, er man ikke me-
get for at tale om Gud i faste og afgjorte 
sætninger, sådan som man gør, når man 
siger “Gud er ...” eller “Gud vil ...”, hen-
holdsvis “Gud vil ikke ...”. Man kan kun 
tale om Gud på en foreløbig og forsøgsvis 
måde. For det guddommelige består i en 
overvindelse af det faste. Man kan tage et 
fotografi af en flod, men flodens væsen er 
at flyde. Den guddommelige vilje viser sig 
jo netop i, at livet bryder frem og sprænger 
enhver fastlåsning.

Mennesket
Den samme uvilje mod faste formuleringer 
møder man, når det drejer sig om menne-
sket. Det giver næsten sig selv. Det er ikke 
muligt at tale generelt og afgjort om men-
nesket, sådan som man gør, når man siger 
“bør” og “er”: “man bør”, eller “mennesket 
er sådan og sådan”. Tværtimod. For livet 
består jo i, at det bliver nyt hele tiden.
       Ethvert menneske er med sit liv og 
sin historie, med alt hvad det rummer af 
erfaringer, tanker, følelser, tale og handling, 
et unikt bidrag til virkeligheden. Et men-
neskes liv er i markant forstand en virke-
lighedsudvidelse. Det er livets tilsynekomst 
på en enestående og ugentagelig måde.
       Det giver naturligt nok en stor interesse 
for menneskets frihed. Hver enkelt må 
have plads og mulighed for at opleve og 
udfolde værdi og mening i sit liv. Også - og 
særligt - hvor det betyder et brud med de 
konventionelle mønstre. Vi må åbne os for 

hinanden, så enhver kan opleve sig som en 
del af et anerkendende fællesskab, som ikke 
ekskluderer nogen som mindreværdig.
       Sådan følges overbevisningen om 
den enkeltes unikke værdi af en fordring 
om frihed for det enkelte menneske. I det 
hele taget er religiøse konstruktivister 
kendetegnet ved et stærkt humanistisk og 
liberalistisk anliggende, som har en vældig 
motiverende kraft. Mange kunne nævnes 
for deres utrættelige arbejde og for deres 
mod til at stille sig i en position, hvor de 
møder modsigelse fra kirken.

Rekonstruktion
Kirken står på grænsen mellem fortid og 
fremtid. Eller her skulle den gerne stå: i 
nutiden. Teologernes opgave bliver teo-
logiudvikling. Som tiden går, blotlægges 
nye behov og problemer i samfundet, som 
kræver en justering af religionen. I det ar-
bejde er traditionen en værdifuld ressource. 
Den skal ikke forkastes, den skal fornyes. 
Enhver formulering er en standsning, en 
fastfrysning, et øjebliksbillede, som alle-
rede, idet den udtales, er overhalet af tidens 
strøm. Kirken må udvinde og videreføre 
sandhedsmomenter i traditionen og bruge 
dem i en rekonstruktion af religionen, der 
har gode konsekvenser.

Sammenfatning
Religion er konstruktion. Den kristne re-
ligion er kommunikation. De to teser står 
skarpt overfor hinanden som gensidigt ude-
lukkende alternativer. Hver især angiver de 
i kortform to udviklede og gennemtænkte 
helhedsopfattelser, som er inkongruente i 
ét og alt. 
        Debattens nej-sigere vil i de fleste 
tilfælde kunne genkende deres egen over-
bevisning i hvad jeg har sagt om kristentro 
som kommunikation. Debattens ja-sigere 
vil ofte have den teologiske position, som 
jeg har skitseret under overskriften religion 
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som konstruktion. 
        Debattens to parter kan ikke tale sam-
men. De taler ikke samme sprog. De lever 
i hver sin verden. 
        Det ses særligt, når man møder en af 
mellemformerne. Nogen, som vil fastholde, 
at kristentro er kommunikation, men sam-
tidig sige ja til et ritual. Eller nogen, som 
siger nej, men samtidig opfatter religion 
som konstruktion. Hvor meget de end bøv-
ler og bakser, kommer de ikke frem til en 
formulering, som ikke er selvmodsigende. 
Det ser man nærmest ugentligt i pressen. 

FRA FORMANING TIL MARTYRIUM
Hvad skal vi gøre? Mit spørgsmål er, om 
vi måske skulle veksle fra formaning til 
vidnesbyrd. Når man formaner, siger man 
“Husk!”. Når man vidner, siger man: ”Se! 
Hør!” For nu at sige det kort. 

Husk!
Jeg vil gerne uddybe det ved at se på en 
af Paulus’ formaninger: “Husk på Jesus 
Kristus, opstået fra de døde, af Davids 
slægt, ifølge mit evangelium;” - sådan 
begynder han. Han fortsætter med at ber-
ette, hvorledes evangeliet motiverer ham til 
efterfølgelse i lidelse og forkyndelse og ved 
at erindre om den kommende dom - “for 
det lider jeg ondt, ja, er i lænker som en 
forbryder. Dog, Guds ord er ikke bundet. 
Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes 
skyld, for at også de kan få frelsen ved Kri-
stus Jesus med evig herlighed - troværdigt 
er det ord! For er vi døde med ham, skal vi 
også leve med ham; holder vi ud, skal vi 
også være konger med ham; fornægter vi 
ham, vil han også fornægte os; er vi utro, 
forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv 
kan han ikke.” (2 Tim 2,8-13).
      Husk! siger apostelen. Den reaktion, 
som formaningen lægger op til, er et “Nå 
ja! Det er jo sådan, det er.” 

       Jeg har valgt netop denne formaning, 
fordi den er et særligt tydeligt eksempel, 
og naturligvis også, fordi jeg har lyst til 
at gentage den for os. Apostelen henviser 
til det evangelium, Timotheus modtog og 
genaktiverer dermed hans erindring om, at 
han tilsluttede sig det og blev efterfølger. 

Se!
Når man vidner, siger man: “Se! Hør!”. 
Man taler om noget nyt, hidtil uhørt og 
uset eller u-indset og åbner derved for en 
ny erfaring. Reaktionen, som der lægges 
op til, er et glad og overrasket “Aha!” Eller 
et skeptisk eller forvirret “Hva’? Er det 
virkelig sådan?”.
      Et eksempel: “Det, som var fra begyn-
delsen, det, som vi har hørt, det, som vi har 
set med vore øjne, det som vi betragtede, 
og vore hænder rørte ved: livets ord - og 
livet blev åbenbaret, og vi har set det og 
vidner om det og forkynder jer det evige liv, 
som var hos Faderen og blev åbenbaret for 
os - det, som vi har set og hørt, forkynder 
vi også for jer, for at også I kan have fæl-
lesskab med os; og vort fællesskab er med 
Faderen og med hans søn, Jesus Kristus. 
(1 Joh 1,1-3).
      Et vidnesbyrd forudsætter, at tilhøreren 
er blank, endnu ikke har modtaget evange-
liet, men står i en anden virkelighed, uden 
fællesskab med Kristus eller dem, der tror 
på ham.

Fortvivlelse
Formaning er en fortvivlet affære. Sådan 
må man sige, hvis man betragter debatten. 
Hvis vi siger: ”Husk! Husk præsteløftet! 
Husk hvad Jesus sagde! Husk bekendel-
sesskrifterne!” - bliver vi dekonstrueret på 
vores formentlige magtinteresse. Vi bliver 
fremstillet, som om vi er motiveret af et 
begær efter at beherske og regulere andre 
mennesker. Eller også bliver vi brugt som 
en anledning til, at man kan demonstrere 



22

Kirkelig Information

Kirkens Ja og Nej

sin tolerante indstilling. Det sker, når man 
godhedsfuldt i Folkekirkens breddes navn 
tier, mens vi støjer færdig. 
       Det nytter ikke at formane. Gad vide 
hvorfor? Er det mon, fordi en forudsæt-
ning for, at formaningen skal virke, ikke 
er opfyldt? Jeg tænker på erindringen om 
modtagelse og tilslutning til en fordring 
om efterfølgelse. 

Ånd?
Måske Paulus kan hjælpe os med at op-
klare spørgsmålet. Han oplevede både hån, 
fordrejelse og tolerant ligegyldighed. Det 
gør han klart, når han fortæller om den 
gang, han kom til Korinth. Jeg vil citere 
et stykke (hvor han i parentes bemærket 
også tager afsked med enhver form for 
konstruktion). 
        Paulus betoner, at han ikke ville vide 
af andet end Jesus Kristus, og det som 
korsfæstet. Han talte visdom, siger han. 
Ikke en visdom, som er af denne verden. 
“Hvad vi taler om, er Guds hemmelige 
visdom, som var skjult, men som Gud 
allerede før tidernes begyndelse havde 
bestemt skulle føre os til herlighed. (...) 
som der står skrevet: Hvad intet øje har 
set og intet øre hørt, og hvad der ikke er 
opstået i noget menneskes hjerte, det, som 
Gud har beredt for dem, der elsker ham, 
det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. 
Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden 
fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin 
nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke 
med ord, som menneskelig visdom har lært 
os, men med ord, som Ånden har lært os, 
og vi tolker det åndelige for åndelige. Et 
sjæleligt menneske tager ikke imod det, der 
kommer fra Guds Ånd; det er en dårskab 
for sådan et menneske, og det kan ikke fatte 
det.” (1 Kor 2,1-14)
        Er dette også vores situation? Er 
dette, hvad der afspejles i debatten? En 
forskel mellem sjælelige og åndelige? Det 

er ikke op til mig at svare på spørgsmålet. 
Men at stille det, synes jeg, er vanskeligt 
at undgå. 

Brud mellem epoker
Debatten giver en klar fornemmelse af, at 
der er sket et epokalt brud i Folkekirken. 
Hidtil har man i debatter om kirkelige afgø-
relser kunnet forudsætte positiv indstilling 
til Bibelen. Guds ord har været genstand 
for en  grundlæggende tilslutning. Man har 
villet have Bibelen på sin side. Sommetider 
med vold og magt og eksegtisk akrobatik. 
Men det er jo i sig selv et udtryk for, at 
overensstemmelse med Bibelen har været 
en præmis for den kirkelige afgørelse. 
        Men nu! Nu er der en af de kirkelige 
beslutningstagere der udtaler: “I Bibelen 
opfattes homoseksualitet som synd. Idag 
opfatter vi det som kærlighed”. 
        Bibelens epoke er forbi. Den kirkelige 
afgørelse skal træffes af et diffust “vi” på 
baggrund af dagen  “idag”.

Martyrium?
Indtil nu har vi i kirkelige debatter forsøgt 
os med formaning. ”Kirkelig Samling om 
Bibel og Bekendelse” har gjort sig gæl-
dende med grundig argumentation, erindret 
om, hvad Bibelen og bekendelsen siger og 
udfoldet, hvad en tilslutning til Bibel og 
bekendelse indebærer. Selv en af de store 
vækkelsesbevægelser, Indre Mission, har 
morsomt nok, forstået deres virke som 
formaning: Sætningen “Vend tilbage til din 
dåbs nåde!” har siden Vilhelm Beck været 
en gængs omskrivning af denne bevægelses 
indrekirkelige budskab. 
       Spørgsmålet er, om ikke formaningens 
tid er forbi. Om ikke vi må skifte til vidnes-
byrd. Også inde i Folkekirken. Eller med 
andre ord, om det ikke er blevet martyriets 
tid? Martyriet i allerbredeste forstand, lige 
fra det korte vidnesbyrd, over den grundige 
redegørelse, og indtil det punkt, hvor man 
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sætter sin tilværelse på spil?

HVEM ER HERRE I FOLKEKIRKEN?
Lad mit til slut vende tilbage til det 
spørgsmål, jeg blev bedt om at besvare: 
Hvem er Herre i Folkekirken? 
       Nogle spørgsmål er af en sådan art, at 
man ikke kan besvare dem, men kun ud-
dybe dem. Det er, hvad jeg har gjort. Jeg 

har forsøgt at gøre spørgsmålet klarere ved 
at formulere det sådan her: Hvem er Herre 
i Folkekirken, Kristus eller konstruktivi-
sterne?
        Om det er en passende måde at for-
mulere spørgsmålet på, vil jeg gerne stille 
til diskussion.

Sognepræst Per Damgaard Pedersen

læSt

Erik A. Nielsen:
THOMAS KINGO
Barok, enevælde, kristendom
Gyldendal 2010
ISBN 978-87-02-09277-6
560 sider, 399,00 kr.

Litteraturprofessoren Erik A. Nielsen har 
skrevet en Kingo-bog, som er af stor inter-
esse for alle teologisk interesserede, uanset 
hvilket forhold man har til 1600-talssalmer. 
Nielsen nærmer sig nemlig Thomas Kingo 
med det udtalte ønske at undersøge hans 
teologi og hans anvendelse af et forkyn-
dende billedsprog. Dette gør sammen med 
litteraturvidenskabens gængse temaer, at 
bogen er fyldt af spændende og anvendeligt 
materiale for reflektion af salmernes funk-
tion i den enkeltes og i menighedens liv.
      Thomas Kingo (1634-1703) anses for 
den største af den danske baroks digtere. 
Han var biskop i Odense og gennem sine 
salmesamlinger og salmebogsprojekt fik 
han afgørende indflydelse på den danske 
kirkes udvikling. Hele den efterfølgende 
salmetradition må på en eller anden måde 
forholde sig til Kingo.
      Bogen indledes med en diskussion 
af, hvad der kendetegnede barokken som 
epoke og her ikke mindst dens livsforstå-
else og eksistensoplevelse. Derefter er den 
opbygget som en præsentation og analyse 

af Kingos forskellige digte: Ungdoms-
digte, kærlighedsdigte, lejlighedsdigte og 
de mange salmer, som præsenteres i den 
rækkefølge, hvori delene i hans salmebog 
kom. Det begynder med morgensalmerne 
og slutter med den store passions-suite. 
Alle afsnit er fulde af samtidige billeder og 
illustrationer, som væves ind i tolkningen 
af Kingos tekster. Foruden de store temaer, 
som behandles, indeholder bogen et mylder 
af interessante detaljer om barokken.
       I denne anmeldelse vil jeg fokusere på 
den teologiske side af værket, og derfor bli-
ver der tre aspekter, der skal diskuteres.

1. Billeder og billedsprog
Bogen indeholder et fantastisk rigt billed-
materiale, og det giver bogen karakter af 
et pragtværk. Både i den forklarende tekst 
og gennem de gengivne billeder får tidens 
emblematik en stor plads. Desuden tages de 
rigt illustrerede titelsider alvorligt, og Niel-
sen giver indførende forklaringer til dem. 
Det er let for os at opfatte billederne i ældre 
tekster som vedhæftede udsmykninger, 
men Nielsen hjælper os som en essentiel 
del af værket til at komme ind i baroktidens 
brug af billeder. Fra et evangelisk-luthersk 
udgangspunkt burde billedernes betydning 
ikke forbavse, når vi tænker på, at såvel 
Luthers bibeloversættelse som hans lille 
katekismus var forsynet med billeder, og 
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at Luther havde en gennemtænkt billed-
teologi.
       En anden side af billedbrugen støder 
vi på, når sproget maler billeder for vort 
indre øje. Nielsen  gør det klart, at teologi 
og poesi hører sammen, og at Kingos rige 
billedmaleri i salmerne er gennemsyret af 
bibelske motiver. I tilslutning hertil kom-
mer Nielsen ind på Bibelens intertekstua-
litet og læsningen af den som en helhed, 
hvilket giver en rigdom af associationer 
og forbindelser, som digteren kan gøre 
brug af. Han rejser også spørgsmålet om, 
hvordan historisk-kritisk bibelforskning 
hører sammen med den moderne kristne 
digtnings krise.
       Bogen har et stort fokus på billed-
tematikken, og den indgår da også som bind 
2 i et 4-binds værk med titlen ”BILLED-
SPROG”.

2. Metoden til at tegne et billede af Kingos 
teologi
I indledningen nævnes det som et udtalt 
formål at give et grundigere og mere de-
taljeret billede af Kingos teologi (side 28). 
Men her må der sættes spørgsmålstegn 
ved den metode, der anvendes. I korthed 
er problemet, at der i de fleste teologiske 
spørgsmål ikke benyttes noget af den tids 
normgivende dogmatiske værker. Havde 
Kingos teologi været sammenlignet med 
samtidens lærebøger i dogmatik, havde 
spørgsmål som de følgende kunnet be-
svares: På hvilken måde fulgte Kingo 
den gængse evangelisk-lutherske teologi? 
Finder der spørrgsmål, hvor han afviger? 
Hvor lagde han betoningen? Egentlig er 
der et teologisk spørgsmål, som på denne 
måde grundigere sættes i relation til tidens 
toneangivende evangelisk-lutherske teo-
loger, nemlig hvor Nielsen i afsnittet om 
passions-suiterne sætter dem i relation til 
Johann Gerhards passionsprædikener. Men 
når det f.eks. gælder forsynslæren, som 

havde en meget central stilling i barokken 
fromhedsliv, sammenlignes der med nogle 
af tidens stoiske værker. For at kunne tage 
stilling til Kingos udformning af forsyns-
læren havde læseren haft brug for f. eks. at 
vide, hvad Jesper Brochmand, professor i 
København og på den tid Skandinaviens 
ledende dogmatiker, havde sagt herom. 
I hans ”Universae theologiae systema” 
(1633) behandles forsynslæren på 33 sider, 
og mon det ikke er mere sandsynligt, at 
dette har formet Kingo end belgieren Justus 
Lipsius ny-stoiske  værk ”De constantia” 
(1584)? Sidstnævnte værk bliver genstand 
for en indgående analyse i forbindelse med 
forsynslæren, mens tidens normaldogmatik 
ikke kommer ind i synsfeltet. Som en kon-
struktiv kritik må der her siges: Ad fontes, 
også når det gælder dogmatikken.
       Som det fremgår af oversigten, bringes 
der ikke en kort biografi. Dette er der sik-
kert gode grunde til, men når det gælder 
Kingos teologiske profil, savnes der her 
noget. For at komme på sporet af den teo-
logi, som kommer til udtryk i salmerne, 
havde det været værdifuldt at få tegnet et 
billede af Kingos studieforløb. Det gælder 
det ydre studieforløb, men frem for alt det 
indre: Hvilke teologiske værker havde han 
arbejdet med helt fra den første katekismus-
undervisning frem til universitetsårene. 
Hvilke teologiske lærebøger brugte han? 
Dette havde givet vigtige spor til den op-
gave at tegne et billede af hans teologi.

3.Barokkens åndelige grundstemning
Det tredje spørgsmål er det sværeste, efter-
som det naturligvis er meget vanskeligt at 
finde frem til en tids grundstemning. Men 
samtidig er dette et spændende og vigtigt 
punkt, som hjælper os til at se og reflektere 
over os selv og vor tid. Nielsen fremhæver 
flere steder, hvad han finder karakteristisk 
for barokken.
       Jeg vil her gerne standse ved vanitas-
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temaet (forgængelighed). Nielsen giver 
temaet stor plads, og den illustrative tese, 
at Grundtvigs digt ”De levendes land” er 
et moddigt til Kingos ”Far, Verden, farvel”, 
skal vel forstås sådan, at vanitas-temaet 
har en – alt for? - dominerende stilling hos 
Kingo. Nielsen betoner, at parallellerne til 
Grundtvig ikke drages for at triumfere over 
Kingo, men for at belyse ham og hans tid. 
I de fleste håndbøger om barokken frem-
hæves vanitas-temaet, men spørgsmålet er, 
om det har været så dominerende, som man 
kan få indtryk af. Hvis vi taler om barokken 
generelt, så har man i den senere tid for 
både svensk barok (Christian Braw) og tysk 
barok  (Johann Anselm Steiger) betonet, 
at optimisme, livslyst og beslutsomhed 
prægede baroktiden p.g.a. den stærke 
forsynstro. Hvis man går ud fra, at det er 
rigtigt, så kan man se, hvordan den stærke 
livsbekræftelse og den glæde, der kommer 
til udtryk i Kingos morgensalmer, skaber en 
balance i forhold til de salmer, der beskriver 
livets usikkerhed og flygtighed. Nielsen er 
inde på balance-motivet (side 140 f), men i 
den vægtskål, som vanitas-motivet skulle 
veje op, lægges tidens pragt og pral, ikke 
den bibelske skabelsesglæde.
      Det er muligt, at Nielsens tolkning af 
Kingos vanitas-motiv er korrekt, men ud 
fra et andet syn på barokkens grundstem-
ning ville jeg gerne forsøge en alternativ 
læsning, som indebærer, at der hos Kingo 
findes en balance mellem livsbekræftende 
glæde over det skabte livs gave (f.eks. i 
morgensalmer og forsynssalmer) på den 
ene side og en – lige så bibelsk – bevidst-
hed om dette livs forgængelighed på den 
anden side. Det sidstnævnte indebærer et 
nødvendigt korrektiv, for at vi ikke skal 
forfalde til afguderi i forhold til det skabte. 
Men uanset helhedsforståelsen af Kingo er 
det et faktum, at vanitas-motivet er meget 
centralt. Det stiller ransagende spørgsmål 
til os læsere, som lever i en tid, som i høj 

grad fortrænger døden. Hvordan opnår vi i 
forkyndelse og salmevalg en balance mel-
lem det livsbekræftende og paratheden til 
at forlade dette liv?
       Endnu en interessant og fremtrædende 
påstand skal nævnes: Nielsen siger, at 
barokteologiens polarisering mellem him-
melsk og jordisk skaber et stort utolket 
område vedr. jordelivet, som derfor er åbent 
for en stoisk tolkning. Men stemmer det? 
Igen kunne man ønske en præsentation 
af barokteologiens forsynslære, som var 
yderst udviklet og havde en central stilling. 
Videre kan man sætte spørgsmålstegn ved 
påstanden ud fra den stilling, som Bibelens 
visdomslitteratur havde i barokken.

Professor Nielsens bog stimulerer til tan-
ker om mange vigtige temaer, og her har 
kun tre kunnet tages op. Selv i spørgsmål, 
hvor man ikke bliver overbevist, giver 
bogen interessant materiale at tage stilling 
til. Nielsens projekt at gå over disciplin-
grænserne og således sammenholde poesi 
og teologi er prisværdigt og frugtbart. Ved 
at betone teologien og dens billedlighed 
har han ramt et centralt tema i 1600-tal-
lets teologi. Bogen tager os med ind i den 
dynamiske og performative periode, hvor 
reformationens erkendelser fik skikkelse af 
digtere som Thomas Kingo, der formede 
folket og tiden på dybtgående måde.

teol. dr. lektor Torbjörn Johansson
Församlingsfakulteten i Göteborg

Finn Stefansson:
SYMBOLLEKSIKON
Gyldendal 2009
608 sider, 399,95 kr.

Denne udmærkede og omfattende opslags-
bog, hvis forfatter er cand. mag i dansk 
og religion, indeholder ca. 1400 artikler 
og kan med rette kaldes en guldgrube 
af viden. Der findes artikler om alle de 
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gængse hovedsymboler, men der også en 
lang række artikler, hvor det litterære og 
kulturhistoriske er i centrum.
     Bogens indhold er på den ene side 
objektiv information, men forfatteren 
pointerer, at bogen på den anden side også 
er personlig, idet han bevidst tolker og 
tager stilling til det fremlagte stof. Derfor 
afspejler den også forfatterens erfaringer 
og refleksioner.

Svend Erik Larsen

Birthe Rønn Hornbech:
GUD, GRUNDTVIG, GRUNDLOV
Statsmagt og åndsfrihed
Gyldendal 2009
160 sider, 169,00 kr.

Birthe Rønn Hornbech har skrevet denne 
udmærkede og tankevækkende debatbog 
ud fra sin personlige optagethed af Grundt-
vig og det, der var hans grundlæggende 
budskab. Deri ligger, at hun har læst ham 
ind i den situation og den tid, der nu er 
hendes. Da hans tanker fortsat lever, er han 
uundværlig som inspiration.
    Det, der især optager hende, er forholdet 
mellem frihed og magt. Ved frihed forstår 
hun først og fremmest åndsfrihed, som 
med nødvendighed fordrer begrænsning 
af magten. Der skal nemlig være et frirum, 
hvor man kan udfolde sig.
    Også den folkekirkelige frihed tages op. 
Også i folkekirken må der råde åndsfrihed. 
Her understreger hun, at den såkaldte højre-
fløj hører til i folkekirken, og at folkekirken 
har brug for den. Den er nemlig med til at 
sikre den teologiske debat og eftertanke.
    Spørgsmålet om holdningen til ordningen 
med kvindelige præster karakteriserer hun 
som et dybt alvorligt teologisk problem og 
glæder sig over, at folketingets flertal har 
afvist at anse det for et ligestillingsproblem. 
Og hun noterer sig, at det netop er teolo-

gien, der får menighedsrådene til at afvise 
ansættelse af modstandere af kvindepræste-
ordningen. Heri har hun efter min opfattelse 
uret! Det er faktisk reduceret til at være 
et spørgsmål om kønnenes ligestilling! 
Men dermed er åndsfriheden jo så blevet 
begrænset!.                                                                           

Svend Erik Larsen

NYE SANGBØGER

PULS
Unitas Forlag 2009. Alm. indb. 139,00 kr., 
spiralryg 179,00 kr.

FÆLLESSANG
LogosMedia, Lohse, Credo og ELM-forlag 
2010. Alm. indb. 149,95 kr., spiralryg 
299,95 kr.

SYNG MED
Lohse, DFS 2010. Indb., 149,95 kr., spiral-
ryg 249,95 kr.

Der er tradition for, at de kristelige (kirkeli-
ge?) børne- og ungdomsorganisationer har 
deres egne sangbøger – dels som bærer af 
netop deres tradition, dels som bindeled til 
folkekirken og dens gudstjeneste. Forrige 
og sidste år er der udkommet tre sådanne 
sangbøger.
    Først kom KFUM og KFUKs nye sang-
bog PULS. Den indeholder 250 sange og 
salmer – for salmernes vedkommende en 
del nye, idet der dog er godt 50 salmer, 
der også står i salmebogen. Formålet med 
udgivelse af sangbogen er, at man ønsker 
at forny og inspirere  organisationens sang-
tradition. Derfor er  sangbogen et goddag 
til nye sange og et farvel til gamle. Dette 
sidste betyder et farvel til – eller måske 
rettere: et brud med – traditionen fra ”De 
Unges Sangbog”, som ikke længere betrag-
tes som aktuel.
     Som nævnt er der ca. 50 salmer, der 
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også står i salmebogen, så der er da en 
”bro” til gudstjenestelivet. Men udvalget 
af salmer kan diskuteres. Det er efter min 
opfattelse fattigt, at den eneste julesalme 
fra det traditionelle og folkeligt velkendte 
repertoire, der er blevet plads til, er ”Dejlig 
er jorden”. Og så kan man da vist også sætte 
spørgsmålstegn ved den meget begrænsede 
brug, der er gjort af store digtere som Kingo 
og Brorson! Salmevalget er noget ensidigt, 
og derfor kan man tvivle på, i hvor høj grad 
sangbogen kan være brobygger til folkekir-
kens gudstjeneste.
     Bag den nye udgave af sangbogen FÆL-
LESSANG står ungdomsorganisationerne 
IMU, LMU, ELU og KFS. Også her er der 
tale om en form for brud med den tradition, 
der er kendt fra f.eks. ”Hjemlandstoner” – 
et brud, som dog ikke først kommer med 
denne udgave. Her er der i øvrigt stort 
set ikke tale om, at der skal bygges bro 
til folkekirkens gudstjenesteliv. Næsten 
tværtimod!
     Sangbogen indeholder 177 sange, hvoraf  
kun 55 har overlevet fra den tidligere ud-
gave. Resten er nye. Der er et temmelig 
begrænset antal salmer med, der også står 
i salmebogen, men det bygger ingen bro, 
da de er forsynet med nye melodier. De vil 
derfor tværtimod kunne bidrage til at skabe 
modsætninger! Og begrundelsen for, at et 
par af salmerne er forsynet med nyskrevne, 
supplerende vers, blæser i vinden. Dertil 
kommer, at sangbogen bærer tydeligt præg 
af påvirkningen fra ”lovsangstraditionen” i 
den engelsksprogede, karismatisk prægede 
verden. En sangbog for de indforståede!
      I et vist omfang møder vi den samme 
tendens i ”De Folkekirkelige Søndags-
skolers” nye udgave af sangbogen SYNG 
MED. Men af dens 248 numre er knapt 
50 også med i salmebogen. Her skulle der 
altså være muligheder for, at der kan skabes 
sammenhæng mellem søndagsskolen og 
kirkens gudstjeneste. Problemet er bare, 

at der er beklagelige mangler. Værst er 
det, at der i alt er 6 pinsesalmer/-sange. 
Og at kun 1 (Nu bede vi den Helligånd) er 
fra salmebogen. Hvor er f.eks. den danske 
pinsesalme over alle – ”I al sin glans nu 
stråler solen” -? I flere andre afsnit kunne 
det også overvejes, hvor repræsentativt et 
udvalg af salmer, der er tale om!
      Jeg er ikke i tvivl om, at der i de for-
skellige børne- og ungdomsorganisationer 
gøres en betydelig indsats for at fremme 
glæden ved at synge sammen! Men det 
forekommer mig, at de organisationer, 
der står bag de her omtalte sangbøger, bør 
overveje, om de opfatter sig selv som kri-
stelige eller kirkelige (her: folkekirkelige) 
organisationer. Opfatter de sig selv som et 
folkekirkeligt arbejde, og hvordan kommer 
det til udtryk? Hvordan bygges der bro til 
kirkens gudstjeneste?

Svend Erik Larsen

Birgitte Kjær:
UNDERVISNING I KRISTENDOM
Kristent Pædagogisk Forlag 2010
282 sider, 198,00 kr.

Der er tale om en opfølgning af den lære-
plan for kristendomsfaget på de kristne fri-
skoler, som  blev udarbejdet i 2008. Her var 
Birgitte Kjær en af de centrale personer.
      Bogen er tænkt som en inspiration til 
gennemtænkning af fagets problematik og 
er da også en grundig indføring i og udfol-
delse af kristendomsfagets rammevilkår, 
mål, indhold og metoder. Også forholdet 
mellem kirkens oplæringsforpligtelse og 
skolens kristendomsundervisning tages op 
til belysning.
      Der er i bogen nyttig inspiration og 
viden at finde for alle, der er engageret i 
kristendomsundervisning – uanset sam-
menhængen!

Svend Erik Larsen



28

Kirkelig Information

Kirkens Ja og Nej

FORMAND
Pastor Frederik G. Sørensen
Stenhøjvej 469, Stenhøj
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 31 37 28
E-mail: bfgs@live.dk

KASSERER
Skatteinspektør Jens Bilberg
Dalbyvej 79, Dalby
6000 Kolding
Tlf. 75 36 20 72
Postgiro 6 01 16 16
Bank - Nordea: 1931 0251 745 994 NB: Mærk overførsel med: KI
Kassereren modtager gaver til Kirkelig Samling og betaling for bogkøb.

BOGEKSPEDITION
Arkitekt Jakob Mortensen
Baunegårdsvej 1C, 6600 Vejen
Tlf. 75 36 82 10

KIRKELIG INFORMATION
Ansvarshavende redaktør:
Pastor Svend Erik Larsen
Offerlunden 42 D
9230 Svenstrup J
Tlf. 98 33 13 13
E-mail: serla@live.dk

I redaktionen i øvrigt:
Pastor H. O. Okkels, Lundsmarkvej 55, Roager, 6760 Ribe
Pastor Hartvig Wagner, Revlingens Kvarter 74, 7400 Herning
Lærer Sten F. Mortensen, Langsigparken 17, 6740 Bramming
Ekspedition: Pastor Steen Sunesen, Kalmargade 41 st tv, 8200 Aarhus N
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