
Undervisningsvejledning til Konfirmandsalmebogen – de enkelte salmer 

 

1 
 

22. Nu bede vi den Helligånd 

 
Den eneste Helligåndssalme i Konfirmandsalmebogen. Den er oplagt at synge både til 
pinse, men også som bøn forud for prædikenen. Selvom den har mange år på bagen, 
rummer den nogle konkrete tilgængelige bud på, hvordan Helligånden virker. Den får det 
flyvske ned på jorden. 
 

Kort om salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
Salmen handler om flere forskellige ting, som alligevel er forbundet: Den handler om 
fællesskab, om tro og om kirke, og det er Helligånden, der binder det hele sammen. Salmen 
er formuleret som en lang bøn, hvor hvert vers slutter med ‘Herre, hør vor bøn’, og bønnen 
samler sig om det, at vi kan være kirke og fællesskab: At der må komme noget til os udefra, 
både til os hver især, men også som kirke, så vi kan finde fred, mening og tryghed. 
Helligånden er fællesnævner for det hele, og derfor er der også tale om en pinsesalme. 
Helligånden kom til disciplene pinsedag og fyldte dem med kraft og mod til den store 
opgave, der lå foran dem. Men Helligånden kan vi også mærke: når kærligheden vokser, når 
idéerne springer, når vi er kede af det, men bliver trøstet, når modet stiger, og vi får kraft til 
at gøre mere, end vi troede, vi kunne. Salmen er oprindelig skrevet af Luther, men Grundtvig 
har digtet videre på den. For Grundtvig var fællesskabet i kirken utrolig vigtigt. 
 
Uddybende 
”Nu bede vi den Helligånd” har rødder helt tilbage i det 12. århundrede, hvor første vers 
blev sunget på tysk på de store festdage. I 1523 digtede Luther videre på salmen og føjede 
yderligere 3 vers til. Og så tog Grundtvig i 1800-tallet salmen under kærlig behandling og fik 
den tvistet med nogle af sine særlige grundtvigske kendetegn – vægten på fællesskabet og 
den levende ånds virke.  
Salmen repræsenterer derfor en lang historisk periode og er et godt eksempel på, at salmer 
ikke er ”hellige”, men nogle, der gennem tiden ofte er taget under kærlig gendigtning for at 
føre dem ”up to date” ved at lægge til eller trække fra.  
Med Helligåndsalmen her giver Grundtvig nogle meget konkrete bud på, hvor i livet, særlig 
her i relation til kirke og fællesskab, at vi kan opleve Helligåndens styrke, trøst og hjælp. 
                                                        
 

Salmens opbygning 
 
Vers 2-5 er bygget op over samme skelet. Kun første vers adskiller sig ved sin indledning 
ved ikke at have en direkte henvendelse til Helligånden. De andre indledes med: Du lysets 
ånd!, Du kærlighedens Ånd!, O Talsmand, Ja, sandheds Ånd. Men sidste linje er ens i alle 5 
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vers. De afsluttes med ordene:  ”Herre, hør vor bøn”, hvorfor man samlet kan sige, at der 
på en og samme tid er tale om en salme og en bøn. Vers 1 fungerer som en bøn til 
Helligånden om at binde os sammen i kirkens fællesskab, holde kirken oppe og beskytte 
den mod ydre trusler. I vers 2 og 3 henvender vi os til Helligånden med bøn om, at den må 
løfte vores blik fra vores eget, så vi kan se Guds lys og kærlighed og holde fast i Gud og 
hinanden som det centrale i vores liv. Vers 4 og 5 er en bøn om, at Helligånden må tale 
vores sag så overbevisende, at vi finder en fundamental barnlig tryghed i livet på trods, når 
Helligånden virker tillid til, at vi er de Guds børn, som ikke behøver frygte døden, fordi 
Paradiset er blevet åbnet for os. 

 
 

Bibelsteder og øvrige referencer 

 
v. 2: Luk 3,21-22 (“Du er min elskede søn”) 
 Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at 
himlen åbnedes v22  og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; 
og der lød en røst fra himlen: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!« 
 
v. 4: Joh 14,26 (Talsmandens komme) 
Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og 
minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. 
 
v. 5 Matt 13,45-46 (Lignelsen om perlen) 
 Igen: Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler; v46  og da han fandt 
én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den. 
 
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 

1. Helligånden er svær at beskrive med ord. Har du prøvet pludselig at føle dig fuld af nyt 
mod eller uventet glæde? 
Forud for svaret på det spørgsmål kan det være en god idé at give konfirmanderne 5 
minutter i stilhed til at reflektere over, hvilke tidspunkter i livet, de har været ramt af en 
særlig glæde eller har fået mod til at gøre noget, der virkede svært. Gør klart forinden, at 
spørgsmålet kan gælde alle dele af livet - skolen, familien, vennerne, fritiden. Det er også 
muligt at uddybe den første del af spørgsmålet ved at lægge op til en snak om, hvilke 
tidspunkter i livet, konfirmanderne kan huske, de har overvundet sig selv. Altså gjort eller 
sagt noget som ikke var let for dem. 
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2. ‘Herre, hør vor bøn’. Hvad vil du gerne bede Gud om? 
Spørgsmålet er egentligt enkelt, men kan samtidig bruges som anledning til at tale 
yderligere om, hvad bøn i grunden er? Spørg konfirmanderne, hvad de mener, man kan 
bede Gud om, og hvilket sprog, der skal bruges? Lad dem komme på banen før du selv. 
Men følg op ved netop at understrege, at bøn er samtale, der kan foregå hvor som helst og 
når som helst. En levende relation til en anden kræver vel, at vi taler sammen? Det er også 
muligt at tale om, hvilken forskel der er på at bære noget svært eller glædeligt selv og så at 
dele det med andre. En konfirmand indvendte engang mod bøn, at hvis Gud kender os fuldt 
ud, hvorfor så bede om noget? Han ved det jo på forhånd. I den forbindelse kan man tale 
om, hvorfor vi beder? Hvis skyld er det for? Det er vel ikke noget, vi gør for at opfylde et 
krav til Gud? Men måske nærmere fordi livet er lettere at bære, hvis vi er sammen om det 
og bliver dybere, hvis vi kan dele vores glæde og taknemmelighed. 
 
3. Hvad er det vi vers for vers beder Helligånden om at gøre for os? 
Vers 1: At knytte os sammen med troens bånd: En bøn om at vække fællesskabet mellem 
os, så vi får øje på hinanden og tager den fordring på os, der ligger i 
næstekærlighedsbuddet. 
Derudover at bevare kirken og afvende nød og fare: Herunder kan det være fint at tale om, 
hvad ”kirken” egentlig dækker over. I Matt 18,3 står der, at ”hvor to eller tre er forsamlet i 
mit navn, dér er jeg midt iblandt dem”, og Grundtvig selv digter i DDS 323 (Kirken den er et 
gammelt hus) om, at kirken er bygget af levende stene. Vers 1 handler derfor mere generelt 
om at bevare fællesskabet blandt kristne end om Folkekirken (-; 
Vers 2: Opklar os, så Herren kan stå for os i sin herlighed: Det er en bøn om, at vi må få en 
trosvished og erkendelse af Gud, der kan føre til oprigtig tilbedelse. 
Vers 3: Indgyd kærlighedens fryd: En bøn om, at kærligheden får lov at råde mellem os, så 
vi lever i glæde sammen i stedet for at æde hinanden op med nid, nag og konflikter. (Spørg 
evt. hvor konfirmanderne kunne tænke sig, at der var mere kærlighed og færre konflikter). 
Vers 4: Lad os finde trøst, som et lille barn ved sin mors bryst, så vi glemmer det dårlige i 
verden. Et meget fundamentalt billede på trygheden. Den findes ikke større end den, det 
lille barn finder, når det ligger symbiotisk ved sin mors bryst og næsten går i et med hende. 
At bede om at få et så nært forhold til Gud, at vi aldrig er på afstand af ham, er måske en 
utopisk bøn. For synden skaber afstand. Men vi har stadig lov at bede om det uopnåelige, 
det der kræver mirakler og mere end menneskelige kræfter. Og derfor kan vi tillade os i 
bønnen som voksne at længes efter og bede om igen at få lov til at opleve den ubekymrede 
urtilstand i nær forbindelse med vores ophav, Gud. 
 
4. ‘Troens bånd’ kan ses som det usynlige fællesskab, der binder kirken sammen på trods 
af store forskelle rundt om i verden. Hvad er det ved troen, som er med til at binde 
mennesker sammen? 
Herunder er der mulighed for at komme ind på dåbens fællesskab. Nogle bruger stadig det 
billede, at den døbte bliver indpodet i Kristus. Det vil sige bliver forbundet med ham – og 
dermed også alle andre døbte på samme træ. Et parallelt billede er Kristus som hovedet og 
de døbte som kroppen (1 Kor 12,27 ). I troen bliver vi bundet sammen som én organisme og 
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har ansvar over for alle dele af den. Den grundlæggende fordring i kristendommen er 
buddet om næstekærlighed. Vi skylder altid at forsøge at leve op til det på bedste vis, 
måske ofte uden held, men det fritager os ikke fra at skulle blive ved med at prøve! 
 
Øvrige temaer, man kan tage op. 
”Nu bede vi den Helligånd” er en oplagt salme at synge i første del af gudstjenesten, som 
en bøn om at lade Helligånden virke, når evangelium og prædiken lyder. Den placering er 
ofte god til Helligåndssalmer. Den indsigt kan man lade være indledningen til sammen med 
konfirmanderne at løfte blikket og se på gudstjenesten som et langt, sammenhængende 
forløb med vekslende led i centrum, der er bundet sammen med det, der går forud og det, 
der kommer efter. Brug gerne salmerne som fokus. Hvilke salmer passer som indledning, til 
dåb, efter prædiken og til afslutning? Konfirmanderne kender næppe den vilde mængde af 
titler på salmer, men samtale kan fint baseres på temaer i eller karakteren af salmen. En 
stor eller lille salme til indledning? Hvad kan salmen efter prædikenen handle om? Hvilket 
budskab er det rart at få med ud fra kirken som det sidste? Hvad skal der gerne stå i en 
dåbssalme? Osv… 
  
 

Relevans i konfirmandernes liv 
 
1. Grundtvig beskriver Helligånden som den kraft, der kan virke trøst, mod, indsigt, 
kærlighed, tryghed, glæde, fællesskab. Nogle meget vigtige ting i vores liv, som vi ikke bare 
kan beslutte os for eller tage selv. Måske kan man tale om Helligånden som ”det ekstra”, 
hvor vi lige får styrken til at gå det sidste skridt; hvor gnisten opstår mellem to mennesker; 
hvor vi får idéer, som vi ikke fatter, hvor kommer fra; hvor vi bærer over med hinanden, 
hvor vi ikke burde kunne; og finder trøst, selvom vi har ramt bunden. Har konfirmanderne 
selv haft oplevelser af ”det ekstra” i deres liv? Kom evt. først med et eksempel fra eget liv. 
Eller lad konfirmanderne mindre personligt brainstorme på, hvad det er i livet, vi ikke kan 
”tage selv”. 
2. På baggrund af ”øvrige temaer” kunne man forsøge at sætte konfirmanderne til at 
komme med eksempler på indhold til f.eks. en dåbssalme, en udgangssalme, en 
efterårssalme osv. Hvad synes de er vigtigt er få med sig fra kirken i de forskellige 
situationer? Hvad kunne være kristendommens budskab ind i de forskellige situationer? 

 
 

At lære udenad 
 
V.5: Ja, sandheds Ånd! forvis os på, 
 at også vi er af Gud Faders små! 
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Afsluttende musikstykke 
 
 Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten 
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Den Danske Salmeduo.  

 


