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18. Den Mægtige finder vi ikke 
 
Dette er den anden af de to salmer, der skal anskueliggøre det luthersk-evangeliske 
kristendomssyn, jfr. indledning til salme 17 ovenfor, ‘Du tar mig, som jeg er’. I Den Danske 
Salmebog findes 21 salmer med Luther som forfatter, og dertil findes en række salmer, der 
kredser om ‘lutherske temaer’ med denne som måske den vigtigste.  
Lissners salme siger det hele i en sætning, bestående af to delsætninger, hvor pointen er, at 
det ikke er os, men Gud, der er det handlende objekt. 
 

Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
Vi mennesker kan mange ting, og vi vil gerne selv. Det gælder lige fra vi er børn, og til vi 
bliver gamle. I Bibelens første kapitler kan vi læse myten om syndefaldet: Om Adam og Eva, 
der var i Paradiset, og havde alt. Der var kun en ting i hele verden, de ikke måtte… og det 
gjorde de så! For mennesker vil selv! 
Op gennem kirkens historie har der også været stort fokus på det, mennesker selv skulle 
gøre for at fortjene Guds kærlighed: De skulle gå meget i kirke, tro meget, tro rigtigt, give 
penge til kirken, læse i Biblen og så videre.  
Martin Luthers store opdagelse var, at alt det er meget godt, men ikke noget, der kan gøre 
os fortjent til Guds kærlighed. Guds kærlighed får vi, fordi Gud vil give os den, ikke på grund 
af vores evner og fortjenester. 
Den pointe understreger vi hver gang, vi har barnedåb, for der bliver barnet også døbt uden 
at kunne gøre sig fortjent til det. Sådan er det med spædbørn, og sådan er det faktisk også 
med os. 
 
Uddybende 
Salmen er befriende enkel at gå til, både i sin opbygning og i sit indhold. Der er tre vers, og 
et meget gennemgående og overskueligt modsætningsforhold mellem to klart definerede 
aktører. Der er Gud, som er den handlende, og den syngende (salmens ‘vi’), som famlende, 
fægtende, trodsig og hård. Og så sker der en glidning, så vi alligevel til sidst kan synge, 
selvom det er glæden og sangen, der synger i os.  

 
 

Parafrase og opbygning 
 
I de to første vers er Gud meget handlekraftig, og det er godt, for han er oppe imod 
forhærdede tidselgemytter, der nok forstår at lukke sig inde i sig selv i trods og 
egenrådighed. Men Gud finder, hører, søger og tager os ind i sin favn (vers 1). Han åbner og 
kalder i den første del af vers 2, men da sker der et stille skift i subjekt. I den sidste del af 
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vers 2 er det ikke længere Gud, men Guds ord, der handler med os. Ordet med stort er 
Kristus, og fra den skabende mægtige Gud i vers 1 er vi nu i inkarnations virkelighed i 
slutningen af vers 2. I vers 3 fortsætter glidningen, for nu er det ikke længere hverken den 
mægtige eller Ordet, der er handlende, men det er sangene, der synger, og glæden, der 
virker i os. Vi er stadig passivt modtagende, når vi med undrende øjne kan stå og se det 
store, der sker med os. 
Hvis det er Ånden, der virker dette, så er salmen pludselig trinitarisk.  
 

Bibelsteder og øvrige referencer 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder 
 
v. 1: Matt 7,7-8 (“Bed så skal der gives jer…”) 
 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. V8  For 
enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. 
 
Matt 9,27-30 (Helbredelsen af to blinde) 
Da Jesus gik videre derfra, fulgte to blinde efter ham; de råbte: »Forbarm dig over os, Davids 
søn!« v28  Da han var kommet hjem, kom de blinde hen til ham, og Jesus spurgte dem: 
»Tror I, at jeg kan gøre det?« De svarede: »Ja, Herre!« v29  Da rørte han ved deres øjne og 
sagde: »Det skal ske jer, som I tror.« v30  Og deres øjne åbnedes. Men Jesus talte strengt til 
dem og sagde: »Se til, at ingen får det at vide.« v31  Men de gik ud og spredte rygtet om 
ham i hele den del af landet. 
 
v. 2: Luk 15,31-32 (Den fortabte søns storebror) 
Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. V32  Men nu burde vi feste 
og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er 
blevet fundet. 
 
Mark 4,31 (Sennepsfrøet) 
Det er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på 
jorden… 
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Salmen kredser om, at vi ikke skal lede efter Gud, for Gud finder os. 
Hvad er forskellen på selv at finde og at blive fundet? 
Spørgsmålet kan måske provokere konfirmanderne en smule, dels fordi de er på vej ind i 
den handlekraftige og selvstændige livsfase, men også fordi konfirmationsforberedelsen og 
konfirmationen traditionelt tænkes som netop den unges JA til det passive ja i dåben.  
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Det ændrer dog ikke på - måske snarere tværtimod - at emnet er relevant. Som antydet i 
indledningen lever vi i en tid, hvor netop den enkeltes handlekraft og selvstændighed 
hyldes. Der kan være anledning til at minde de unge om, at de nok kan og skal meget med 
deres liv, men at det store i livet… det er det, der bliver os givet. Det er godt at finde, men 
endnu bedre at blive fundet.  
 
2. Kender du til det at være trodsig, gøre sig hård og nægte at tage imod hjælp? (se evt. 
Luk 15,31-32). 
Se, om det er muligt at få konfirmanderne til - enten i klassen eller i mindre grupper - at 
fortælle om sådanne oplevelser. De fleste af os har haft dem, og det kan måske være 
lettere at fortælle om de situationer, vi oplevede som børn end om dem, der er tæt på.  
 
3. På hvilke måder vil du mene, at Gud åbner sit rige for os? 
Svarene kan handle om dåb, nadver, gudstjenesten, men også livet, dagen, kærligheden, 
lydhørheden og meget andet.  
 
4. Hvad betyder det, at ‘sangene synger i os’? Er det ikke os selv der synger? 
Udsagnet vil synes mærkeligt for nogle, men mon ikke de fleste kender følelsen af bare at 
måtte synge. At der er noget, der sprudler og bobler inde i os, så vi bliver helt ustyrlige? 

 
 

Relevans i konfirmandernes liv 
 
Der er under spørgsmålene givet et par bud på, hvordan dette kan tale ind i 
konfirmandernes liv og erfaringsverden, men der er mange muligheder for at arbejde 
videre. Prøv f.eks. at lave en streg ned midt gennem en tavle e.l. og forsøg at sætte op 
overfor hinanden, hvad vi kan og hvad vi ikke kan i livet. Lad det ikke blive et enten eller, 
men en lovprisning af, at vi på den ene side kan og skal meget, og på den anden også trygt 
kan lægge ansvaret fra os i en række væsentlige sammenhænge.  
Man kan eventuelt slutte af med sindsrobønnnen:  
 
Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. 
Mod til at ændre de ting, jeg kan. 
Og visdom til at se forskellen. 
  
 

At lære udenad 
 
De første to linjer af vers 1: 
Den Mægtige finder vi ikke, 
den mægtige Gud finder os.   
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Afsluttende musikstykke 
 
Timen afsluttes med at lytte til den indspilningen af salmen på playlisten 
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Der er kun denne ene,,. og vi anbefaler den ikke i 
særlig grad :-) 
 
 

 


