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15. Op, al den ting, som Gud har gjort         
Salmen er et af de ‘greatest hits’, der ville være i en opsamling baseret på Den Danske 
Salmebog. Det er en lovsang, der kan bruges året rundt pga. sin umiddelbarhed og sin 
digtning om et af livets grundfænomener, nemlig forundringen. 
 

Kort om salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
Brorson skrev oprindeligt salmen til brug ved små andagter i de private hjem, men salmen 
blev hurtigt populær og har nu i flere hundrede år været meget brugt i gudstjenesten. 
Salmen tager afsæt i den forundring, vi alle kender, når vi ser på naturens storhed, skønhed 
og mangfoldighed (variation). Den peger dog ikke på videnskaben som det, der kan forklare 
alting, men peger i stedet på Gud som altings oprindelse. I vers 2 er der et direkte prik til 
dem, der tror, at mennesker med al deres rigdom, magt og videnskab kan alt. For 
sandheden er, at de end ikke kan sætte et blad på en brændenælde. Men det kan naturen. 
Og som kristne tror vi, at det er Gud, der på mystisk vis står bag det hele. 
 
Uddybende 
Fornuften var det nye sort! Viden var in, og derfor skulle der sættes spørgsmålstegn ved de 
gammelkendte autoriteter som konge og kirke. Sådan var det på den tid, hvor Brorson 
levede. Han hører til i den periode, vi kalder for oplysningstiden. Her vandt en optimistisk 
tro på den menneskelige fornuft frem. Det gjaldt om at forholde sig nøgternt og kritisk til 
verden og gå empirisk til værks.  
Men ikke alle hoppede med på det nye sort. Sandsynligvis var Brorson selv fascineret af 
videnskabens muligheder og har nok bl.a. set ned i havet med en vandkikkert, hvorfor han 
kan digte, som han gør i vers 6 om fiskenes mange munde. Men samtidig gik han med 
salmen oplysningstiden og den enøjede tro på videnskaben imod, da ”Op, al den ting” også 
står som en kritik af forsøget på at se Skaberen i kortene for at lure ham tricksene af. For 
selv ikke konger på rad kan ikke sætte et blad på en simpel plante. Der er stadig rige 
mængder i skaberværkets mangfoldighed at forundres over. Og derfor beder Brorson også i 
salmen om, at vi må se ”ret” på naturen – ”ret” forstået som ”sandt” - og på den måde lade 
naturen være et vidnesbyrd om Guds godhed, kraft og rige. Og ikke bare noget, vi skal have 
gennemskuet og sat på formel. 
 

Parafrase og opbygning 
 
I de to første vers af salmen sættes præmissen for de forunderingsvers, der følger: Selv det 
mindste i verden er stort, for ingen mennesker har magten og kraften til at skabe som Gud. 
Om vi så stillede alle vores mest magtfulde mænd og kvinder op på række, ville de ikke 
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kunne frembringe et eneste blad på en brændenælde.  
Den erkendelse fører så til forundringen over det enormt mangfoldige liv i verden, som 
trods vores uformåenhed findes overalt. Guds skabermagt har virkning allevegne -  i skove 
og i dale (v.3), under himlen (v.4), blandt blomsterne i enge (v.5), i havets dybe grunde 
(v.6), ja, selv helt op under nattens himmel, hvor stjerneflokkens blinken minder os om 
verdens forunderlighed (v.7). Det hele kan tage pusten fra os. Vi undres og bliver 
taknemmelige og glade, når vi husker på de første vers’ præmis – at vi end ikke formår at 
skabe det mindste af det selv. Ja, vi mister mælet, ordene, der kan virke så små og 
undseelige i forhold til Guds storhed, der endda viser sig i løftet om, at vi til slut skal fare op 
til ham. Og derfor er det eneste, vi kan gøre at istemme lovsang (v. 10), mens vi jublende 
konkluderer, hvad verdens rige mangfoldighed vidner om: ”Halleluja, hvor Gud er stor”.  

 
  

Bibelsteder og øvrige referencer 
 
1 Mos 1 (Skabelsen) 
v1  I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. 
V2  Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede 
over vandene. 
V3  Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. V4  Gud så, at lyset var godt, og Gud 
skilte lyset fra mørket. V5  Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det 
aften, og det blev morgen, første dag. 
V6  Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det 
skete; v7  Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over 
hvælvingen. V8  Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen, 
anden dag. 
V9  Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til 
syne!« Og det skete. V10  Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede 
sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt. 
V11  Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der 
bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete; v12  jorden frembragte grønt, 
alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at 
det var godt. V13  Så blev det aften, og det blev morgen, tredje dag. 
V14  Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal 
tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, v15  og de skal være lys på 
himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete; v16  Gud skabte de to store lys, det 
største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne. V17  Gud 
satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden, v18  til at herske om dagen og om 
natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt. V19  Så blev det aften, og det 
blev morgen, fjerde dag. 
V20  Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden 
oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete; v21  Gud skabte de store havdyr og alle slags 
levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det 
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var godt. V22  Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet 
i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!« v23  Så blev det aften, og det blev 
morgen, femte dag. 
V24  Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle 
slags vilde dyr!« Og det skete; v25  Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle 
slags krybdyr. Gud så, at det var godt. 
V26  Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over 
havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« 
v27  Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde 
skabte han dem. V28  Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, 
opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der 
rører sig på jorden!« v29  Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele 
jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. V30  Til alle de 
vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle 
grønne planter som føde.« Og det skete. V31  Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, 
hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag. 
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Se v. 2. Er der noget videnskaben ikke kan svare på? 
Det er i sandhed et godt spørgsmål – som vi må vente et par milliarder år på at få det 
endelige svar på (-;  Men den gamle Sokrates menes at have sagt i sin forsvarstale, at ”jo 
mere jeg ved, jo mere ved jeg, at jeg intet ved”. Det interessante er i sammenhængen her at 
få konfirmanderne selv i tale og høre deres refleksioner og overbevisning om videnskabens 
rækkevidde – og ind i den samtale, kan præsten selv byde ind med sin overbevisning! Det 
er også en mulighed at tale om, hvilke spørgsmål det er, videnskaben kan give svar på. At 
der er forskel på at spørge om hvad og hvordan i stedet for hvorfor. 
 
2. ‘Hvad skal jeg sige…’ I hvilke situationer har du prøvet at mangle ord? 
Hvis ikke konfirmanderne kan komme i tanke om nogle situationer, kan man gå en anden 
vej ved at spørge, hvilke tidspunkter de har haft de allerstærkeste følelser på? Ustyrlige 
måske? For vilde til at rumme? Og derved komme ind på talen om ordene, der ikke rækker 
langt nok i visse situationer – hvor vi så i stedet, kan synge, male, digte, råbe, danse, juble, 
kramme – eller bare er nødt til at være stille. 
 
3. Hvad siger og tænker du, når du ser de mange fugle, de mange smukke blomster, 
havets dyb og de uendeligt mange stjerner? 
Altså – hvornår betager naturen dig allermest? Herunder kunne man tale om, hvilke årstid, 
der er yndlingsårstid for den enkelte. Det kan give en fin snak om de forskellige ting, der er 
at være taknemmelige for året rundt – og som vækker glæde og forundring i os. 
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4. Hvad er det, man priser i salmen? 
Det er vel ganske enkelt Guds rige skaberværk, mangfoldigheden og storheden, som vi har 
lov at erfare i det helt små. Det er vigtigt at fastholde, at salmen ikke lovpriser 
skaberværket i sig selv, men skaberen bag.  
 

Relevans i konfirmandernes liv 
 
1. I salmen ligger der en stor portion taknemmelighed gemt. Over at være i live midt i så 
underfuld en verden. Over ikke at kunne skabe noget selv, men alligevel at have fået det 
hele givet. Den baggrund kan bruges til at bringe taknemmeligheden på banen. Hvad har 
konfirmanderne i deres liv, som de ikke kunne have taget selv? Lad dem evt. sidde 2 
minutter i stilhed med den opgave at tænke over det i deres liv, de er taknemmelige over. 
2. Oplysningstid og videnskab med et tvist af tilbageholdenhed: Er der nogle steder, hvor 
konfirmanderne tænker, at det kan gå hen og blive for meget med videnskabens 
landvindinger? Vil vi gerne have en videnskabelig forklaring på det hele? Hvad ville der ske, 
hvis vi én gang for alle fik  aflivet håbet om et liv efter døden? Eller hvis kærligheden blev 
reduceret til ren kemi, som man kunne tage en pille for at opnå eller komme sig over? Er 
der nogle dele af livet, vi helst ikke vil lade overgå til robotterne? Er det f.eks. ok at Bedste 
bliver passet af en robot, der kan svare på det meste, hvis hun spørger? Eller er der noget, 
mennesker kan, som robotter ikke kan? 
Lad de videnskabsglade komme på banen – og vær nysgerrig og interesseret sammen med 
dem (-: 
  

 
At lære udenad 
 
v 2. Gik alle konger frem på rad 
 i deres magt og vælde, 
 de mægted ej det mindste blad 
 at sætte på en nælde. 

 
 

Afsluttende musikstykke 
 
Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten 
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Anne Dorthe Michelsen. 


