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24. Vi kommer til din kirke, Gud 
 
Salmen vil mange steder blive sunget på konfirmationsdagen, og det kan give mening at 
synge den og tale om den også mange gange før da. Salmen har flere anknytningspunkter 
til salme nr. 16, ‘Hvem er Gud?’, da begge salmer gentager, at Gud er med os alle dage og 
aldrig glemmer det navn, vi fik i dåben. At den synges på en kendt melodi har formodentlig 
også være befordrende for salmens udbredelse på festdagen, hvor mange vil være 
ubekendte med de fleste salmemelodier.  
 

Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
Dette er en ægte konfirmations-hitsalme. Det er nok den salme, der blivers sunget i 
allerflest kirker i Danmark i forbindelse med konfirmationerne, blandt andet fordi den 
knytter dåb og konfirmation sammen. 
Salmen handler om kirken, som et sted vi altid kan komme, også efter konfirmationen, og 
det understreges flere gange, at Gud aldrig vil glemme os, for det lød i dåben: “Se, jeg er 
med dig alle dage”. 
I vers fem siges det, at det er Gud, der bekræfter dåben på den store konfirmationsdag. Og 
sådan er det: Gud konfirmerer, og vi konfirmeres. Men selvom det er Gud, der konfirmerer, 
så er det alligevel rart selv at sige “ja tak” til, at man gerne vil konfirmeres. 
 
Uddybende 
Salmen har to bærende påstande: 1) Vi kan altid komme til Gud og kirkens dør er altid 
åben. 2) Hans løfte til os i dåben vil stå fast for evigt.  
Salmen kommer således omkring en række grundlæggende kirkelige og teologiske begreber 
i et helt ligefremt nutidssprog og endda på en velkendt og populær melodi.  
 

Parafrase og opbygning 
 
Salmen har ikke nogen klar, fremadskridende fortælling, men snarere en lidt klodset 
omgang med billeder der nævnes, slippes og siden tages op igen. Og alligevel fungerer 
salmen, fordi de enkelte pointer kan stå alene.  
Allerede i vers 1 har vi det som i en film, hvor det hele går lidt for stærkt: Vi kommer til 
kirken, og vi finder døren åben. Dette betegner en bevægelse, som vi let kan se for os, men 
den forstyrres af den nærmest dogmatiske anden halvdel af verset, der lige skal slå fast, 
allerede inden vi rigtig er kommet i gang, hvad salmens pointe er. Heldigvis bliver salmen i 
de følgende vers ved dåben. I vers 5 kommer det vers, der er særlig rettet mod 
konfirmationen, men som også giver mening alle de andre dage, fordi Gud bekræfter 
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dåben, ikke bare når der er konfirmation, men også når der er nadver hver søndag. Det 
sidste vers hænger heller ikke helt sammen, medmindre der associeres til Sl 139, 7 ff. Der 
stilles et spørgsmål og det besvares i samme åndedrag, men de sidste to linjer får alligevel 
salmen til at lande med endnu en henvisning til dåbens evige gyldighed. 

 
 

Bibelsteder og øvrige referencer 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder: 
 
v. 3: Matt 18,1-5 (Barnet som den største i Himmeriget) 
På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i Himmeriget?« 
v2  Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem v3  og sagde: »Sandelig 
siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. 
v4  Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; v5  og den, 
der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. 
 
Mark 10,14 (“Lad de små børn komme til mig”) 
...men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det 
må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.  
 
v. 5: Matt 28,18-20 (“Jeg er med jer alle dage…”) 
Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. 
v19  Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og 
Sønnens og Helligåndens navn, v20  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.« 
 
v. 6: Joh 6,68 (“Herre, hvem skal vi gå til?”) 
...men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det 
må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. 
 
Åb 3,8 (“Jeg har lukket en dør op…”) 
 Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg 
ved, at du kun har svage kræfter og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit 
navn. 
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 

1. Se v. 3 og 4. Hvad betyder det, at vi er Guds børn, også selvom vi bliver voksne? 
Begge vers henviser til de to beretninger om Jesus og de små børn, men Fadervor kan også 
inddrages.  
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2. Hvad mon salmedigteren mener med linjen: ‘selvom du vidste vi i trods gik bort fra 
dine veje’? 
Diskussionen kan handle om, hvilke veje Gud mon synes, er de rette at gå for os. Og hvilke 
veje går vi så i stedet? Ligger det mon fast fra begyndelsen, at vi går de forkerte veje? 
Hvordan kan salmedigteren vide det? Hvis man svinger sig op, kan man måske endda tale 
om prædestination og trælbunden vilje ;-) 
 
3. Hvorfor er det vigtigt at vide, at også efter konfirmationen (og hele livet igennem)  er 
døren til kirken altid åben? 
Få konfirmanderne til at reflektere over, hvilke situationer, der livet igennem kunne opstå, 
som kunne give dem trang til at besøge kirken. Eller præsten.  
 

Relevans i konfirmandernes liv 
 
Vi moderne mennesker færdes ofte i lukkede kredsløb, hvor der er enten krav eller 
forventninger til, hvordan vi er. Der er så at sige adgangskrav til de fleste af vores 
fællesskaber. Enten bor man i den rigtige boligforening, eller man dyrker den rigtige form 
for sport, eller man har den rigtige, politiske mening, eller man elsker den rigtige slags 
musik og så videre. Folkekirken er et af de få, tilbageværende fællesskaber, hvor alle er 
velkomne. Også dem, der ikke er medlemmer. Det budskab er vigtigt, både i forhold til 
kirkens væsen, men også for det enkelte mennesker. Her er der en institution, der altid er 
åben for mig, og bag det hele er en Gud, som også altid vil åbne sine arme for enhver, der 
kommer til ham. 
Salmen kredser om dette, at vi har en himmelsk far, der altid er med os. 

 

 
At lære udenad 
 
Vers 1 er stærkt, men når der nu er tale om konfirmander, så lad dem lære vers 5 udenad:  
Den grund, du har i dåben lagt 
dit stærke ja til svage, 
bekræfter du, skal stå ved magt 
i dag og alle dage. 

 
 

Afsluttende musikstykke 
 
 Timen afsluttes med at lytte til den indspilning, der findes af denne salme på playlisten 
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. 


