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16. Hvem er Gud? 
Salmen kan - og bør vel nærmest - ses som en rød tråd gennem konfirmandforløbet, både 
fordi salmens indledende spørgsmål er særdeles relevant, men også fordi konfirmanderne 
nemt lærer og gerne synger med på melodien. Salmen rummer både en umiddelbar og 
erfaringsnær forståelsesramme, bibelske henvisninger og en uoverkommelig 
uudgrundelighed. 
 

Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
Salmens titel er formet som et spørgsmål og kan vel nærmest ses som overskrift for hele 
konfirmationsforløbet. Det er et spørgsmål, som vi kan stille os selv og blive klogere på hele 
livet; et spørgsmål som vi aldrig bliver færdige med, for har vi en gang for alle besvaret det 
spørgsmål, så er troen stivnet og ufrugtbar. Gud er altid større end vores ord og 
forklaringer, og derfor findes der ikke kun ét svar på, hvem Gud er… men mange.  
Salmen rummer forskellige svar, henvisninger og antydninger, både til Biblen, til 
Salmebogen og til vores fælles, menneskelige erfaringer, men især peges der på, at Gud har 
vist sig for os i sin søn, Jesus Kristus. 
 
Uddybende 
Salmens styrke er kakofonien af mulige svar på det store, indledende spørgsmål. På den 
ene side siger de mange svar, at det ikke er let at svare endegyldigt, og på den anden side 
siger den samtidig, at der er mange, mulige svar. Gennem salmen anslås mange toner, 
stemninger og svar: Gud er i følelser, fornemmelser, sansninger, historien, Biblen, 
hverdagen og dåben. Salmen kan bruges både som genstand for samtale og undervisning, 
men er også stærk ved sin blotte tilegnelse.. 

 
 

Parafrase og opbygning 
 
Salmen har ingen stringent og gennemført opbygning, men består konsekvent af 
forskelligartede bud på svar. Bibelske henvisninger er f.eks. strøet ud i salmen, så der ikke 
er en bevægelse fra det jordiske til det himmelske, som det ellers ofte ses.  
  
 

Bibelsteder og øvrige referencer 

 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder: 
v. 1: Joh 10,9 (“Jeg er døren”) 
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Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst; han skal gå ind og gå ud og 
finde græsgange. 
 
Sl 121,8 (Herren bevare din udgang og indgang) 
Herren bevare din udgang og din indgang 
fra nu af og til evig tid. 
 
v. 2: Åb 21,6 (“Jeg er Alfa og Omega”) 
Og han sagde til mig: »Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der 
tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. 
 
v. 5+6: Matt 11,28 (“Kom til mig…”) 
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. 
 
Der henvises desuden i vers 3 til Maj-visen af Holger Drachmann, i hvilken første strofe 
lyder: ‘Se, det summer af sol over engen’.  

 
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 

 
1. Hvem er Gud? (vend spørgsmålet med din sidemakker og søg evt. hjælp i 
bibelstederne). 
Efter salmen er der tilsvarende et ‘Skriv-selv’-element til samme spørgsmål, men det kan 
være fint både at vende det med hinanden og at skrive det ned for sig selv. Prøv at få 
konfirmanderne til ikke bare at sige ‘far’ eller ‘skaber’. Prøv at få dem til at finde billeder og 
sansninger og måske endda erfaringer i forlængelse af salmens sprog og univers.  
 
2. På hvilke måder kan vi (ifølge salmedigteren) fornemme Gud i vores daglige liv? 
Spørgsmålet lægger op til en parafrase og søger således især at få konfirmanderne til både 
at læse og forstå salmen.  
 
3. Se v. 2 og 3. Hvad menes der mon med, at Gud kender os og kender vort navn? 
Versene henviser bl.a. til dåbens levende håb og løftet om, at Gud er med os alle dage. Man 
kan eventuelt inddrage fortællingen om fodsporene i sandet. For de fleste præster er 
historien fortærsket, men den er stadig god de første mange gange, man får den fortalt, og 
man glemmer den aldrig: 
En mand dør og kommer op til Vorherre ved paradisets port. Gud spørger, om manden vil se 
sit liv på en stor himmelsk skærm. Det vil han gerne, og bagefter spørger han Gud: “Gud, 
der er noget, jeg ikke forstår. Når det gik mig godt, kunne jeg se to sæt fodspor, men når det 
gik mig skidt, var der kun et. Hvorfor forlod du mig, når jeg havde det skidt?” Gud svarede: 
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“Menneske, der er noget, du ikke har forstået: Når det gik dig godt, gik jeg ved siden af dig, 
men når det gik dig skidt, da bar jeg dig.”   
 
4. Salmen slutter med ordene: ‘Modtag og giv’. Hvad tror du det betyder? 
Umiddelbart synes den afgørende pointe at være, at vi skal give gavmildt ud af det,vi får, og 
det er en væsentlig pointe. Men for unge kan den erkendelse, at man overhovedet får 
meget givet, også være vigtig og til dels ny. I arbejdet med både konfirmanderne og yngre 
børn har vi erfaret, at det er korte sætninger som disse, der brænder sig fast hos børnene. 

 
 

Relevans i konfirmandernes liv 
 
Selve spørgsmålet om Guds natur og væsen er nok især relevant, når man går til præst og 
skal konfirmeres, men svarene rækker ud over spørgsmålets kirkelige sammenhæng og 
rammer netop ind i konfirmandernes erfarede liv. Konfirmanderne kender til 
‘fornemmelsen af noget stort’ (vers 1). Måske de ikke har tænkt det som Gud, men 
konfirmationsforberedelsen handler bl.a. om at give de unge et religiøst sprog. 
Behovet for at være elsket, kendt, husket og fulgt (vers 2 og 3) fylder i enhver ungs liv, og 
forelskelsen kan de måske genkende i vers 4. At være svag og forladt er også en almen 
menneskelig erfaring, og at der både er en vej til ham og en vej, ad hvilken han kommer til 
os, er dobbelt trøsterigt. De sidste tre ord i vers 7 har en nærmest bydende karakter, og de 
angiver dermed en retning, en befaling og et bud, som rummer megen kristendom, og 
netop i den rigtige, ‘lutherske’ rækkefølge, hvor vi giver, fordi vi har fået meget.  

 
 

At lære udenad 
 
Vers 6 ville være gode trøsteord, men ellers kan man tage de sidste to linjer: “Hans øjne er 
brændende milde, og de siger kun: modtag og giv”. 

 
 

Afsluttende musikstykke 
 
Der er desværre endnu ingen indspilninger af denne salme på Spotify.  
 
 
 

 


