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7. Vær velkommen, Herrens år 

 
Salmen synges i adventstiden, hvor vi fejrer kirkens nytår.  
 
Salmen er medtaget som en af de helt centrale adventssalmer, også fordi den dermed 
handler om  ‘forberedelsestid’. Desuden handler den om kirkeåret og mødet mellem fortid, 
nutid og fremtid. Den rummer hele kirkeåret i sine fire vers. 

 
 

Kort om salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
Salmen synges i adventstiden og især 1. søndag i advent, som er kirkens nytår. Her 
begynder vi forfra med kirkeåret og de mange højtider. I salmen hilser vi det nye år 
velkommen ved at synge om kirkehøjtiderne: jul, påske og pinse. De har fået hver sit vers, 
og i vers 4 bliver det hele til sidst samlet som ‘Herrens år’.  
Mange kender også salmen fra nytårsaften, fordi den findes i to versioner: En til ‘den 
almindelige nytårsaften’ og så denne til det kirkelige nytår, som altså ligger på 1. søndag i 
advent. Mange gamle salmer har et omkvæd, som gør det lettere at lære teksten – og som 
gør, at man hurtigere kan synge med. Læg mærke til, at det meste af denne salme faktisk er 
omkvæd – det er kun tredje og fjerde linje, der skiftes ud. 
 
Uddybende og opbygning 
Hvis man tager kirkeåret, putter det i en gryde, hælder lidt vand over og lader det stå på 
lavt blus og simre ca. 6-8 timer, ja, så vil man, når man letter for låget, på bunden af gryden 
finde ”Vær velkommen, Herrens år”. Salmen fungerer som et lille komprimeret indkog af 
kirkeåret med de allervigtigste begivenheder repeteret og forklaret. Julenat kom lyset til 
verden. Påskemorgen voksede livet ud af graven. Pinsedag sendte Gud os sin ånd. Og de tre 
begivenheder er til glæde for os hver dag, hele året igennem. Salmen har en meget stram 
opbygning og er aldeles velegnet til både børn og konfirmander, da man hurtigt oparbejder 
en sangglæde pga. den genkendelig, der er i de tilbagevendende linjer i hvert vers. 
 

Bibelsteder og øvrige referencer 
 
v. 1: Joh 1,5 (Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke) 
Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. 
 
Luk 1,79 (lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge) 
...for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge,    og lede vore fødder ind på 
fredens vej. 
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v. 2: 1 Mos 2,9 (Livets træ) 
Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af 
jorden, også livets træ midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt. 
 
Mark 16,1-7 (Jesu opstandelse) 
v1  Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome 
vellugtende salver for at gå ud og salve ham. v2  Meget tidligt om morgenen den første dag 
i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. v3  Og de sagde til hinanden: »Hvem 
skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« v4  Men da de så derhen, opdagede 
de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. v5  Og da de kom ind i graven, så de en 
ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. v6  Men han sagde til 
dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er 
opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! v7  Men gå hen og sig til hans 
disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har 
sagt jer det.«  
 
v. 3: ApG 2 (Pinsedagen) 
v1  Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. v2  Og med ét kom der fra himlen en lyd som 
af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. v3  Og tunger som af ild viste 
sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. v4  Da blev de alle fyldt af 
Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at 
sige. 
v5  I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. v6  Da nu denne lyd 
hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit 
eget modersmål. v7  De var ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke 
galilæere, alle de, der taler? v8  Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget 
modersmål? v9  Vi parthere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og 
Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, v10  Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i 
Libyen, vi tilflyttede romere, v11  jøder og proselytter, kretere og arabere – vi hører dem 
tale om Guds storværker på vore egne tungemål.« v12  Alle var ude af sig selv, og i deres 
vildrede spurgte de hinanden: »Hvad skal det betyde?« v13  Men andre spottede og sagde: 
»De har drukket sig fulde i sød vin.« 
 
Peters prædiken pinsedag 
 
v14  Da trådte Peter frem sammen med de elleve, og med høj røst talte han til dem: »Jøder 
og alle I, som bor i Jerusalem! Dette skal stå klart for jer, læg mærke til mine ord: v15  Disse 
folk er ikke berusede, som I tror, det er jo kun den tredje time på dagen. v16  Men her sker 
det, som er sagt ved profeten Joel: 
       v17  Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: 
      Jeg vil udgyde af min ånd 
      over alle mennesker. 
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      Jeres sønner og døtre skal profetere, 
      jeres unge skal se syner, 
      jeres gamle skal have drømme. 
       v18  Selv over mine trælle og trælkvinder 
      vil jeg udgyde min ånd i de dage, 
      og de skal profetere. 
       v19  Jeg gør undere oppe på himlen 
      og sætter tegn nede på jorden, 
      blod og ild og kvælende røg. 
       v20  Solen forvandles til mørke 
      og månen til blod, 
      før Herrens store og herlige dag kommer. 
       v21  Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. 
v22  Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret – en mand, der er udpeget af Gud for jer ved 
mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan 
som I selv ved – v23  ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og 
ved lovbryderes hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. v24  Men Gud gjorde en ende 
på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. v25  Om ham 
siger David nemlig: 
      Jeg havde altid Herren for øje, 
      han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. 
       v26  Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede, 
      ja, mit legeme skal bo i håb. 
       v27  For du vil ikke lade mig blive i dødsriget, 
      din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. 
       v28  Du lærte mig livets veje, 
      du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. 
v29  Brødre, om patriarken David kan jeg ligeud sige til jer, at han er både død og begravet, 
og hans gravsted er hos os den dag i dag. v30  Eftersom han var profet og vidste, at Gud 
med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, v31  
forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i 
dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. v32  Denne Jesus har Gud ladet opstå. 
Det er vi alle vidner på. v33  Han er ophøjet til Guds højre hånd og har fra Faderen fået 
Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører. v34  For 
David steg ikke op til himlene, men siger selv: 
      Herren sagde til min herre: 
      Sæt dig ved min højre hånd, 
       v35  indtil jeg får lagt dine fjender 
      som en skammel for dine fødder! 
v36  Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort 
både til Herre og til Kristus.« 
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Den første menighed 
 
v37  Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: »Hvad 
skal vi gøre, brødre?« v38  Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn 
til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. v39  For løftet gælder jer og 
jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.« v40  Og med mange 
andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde: »Lad jer frelse fra denne forkvaklede 
slægt!« v41  De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten tre 
tusind mennesker til. 
v42  De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved 
bønnerne. v43  Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved 
apostlene. v44  Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. v45  De solgte 
deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. v46  De kom i 
enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og 
oprigtige af hjertet v47  priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver 
dag nogle til, som blev frelst. 
 
v. 4: Luk 2,14 (Fred til mennesker med Guds velbehag) 
Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! 
 
Bibelstederne henviser til nogle af de vigtigste nedslag i den kristne historie - Jesu komme 
til verden som lys i mørke, hans opstandelse og pinsen med startskuddet til den kirke, vi 
stadig er en del af i dag. Det vil være oplagt i forbindelse med salmen at introducere 
konfirmanderne til kirkeårets inddeling og evt. farver. 

 
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Hvad er forskellen på kirkeåret og det almindelige kalenderår? 
Udover at kirkeåret og kalenderåret begynder med ca. en måneds mellemrum, kan der 
være en samtale gemt i, hvilke navne de forskellige inddelinger i de to år har, og hvilken 
betydning, der ligger gemt deri. 
 
Kalenderåret (den romerske kalender havde oprindeligt kun 10 måneder, derfor hedder 
december den tiende måned): Januar, opkaldt efter guden Janus; februar, opkaldt efter 
"Februa", som var en renselses- og forsonelsesfest, som afholdtes i slutningen af denne 
måned; marts, opkaldt efter krigsguden Mars; april, kommer af  "aperire", der betyder 
"åbne, gøre tilgængelig", da det var i denne måned, at landmændene skulle tilså deres 
marker; maj, opkaldt efter frugtbarhedsgudinden Maja; juni, opkaldt efter Gudinden Juno; 
september, året syvende ("septem") måned; oktober, årets ottende ("octo") måned; 
november, årets niende ("novem") måned, december, årets tiende ("decem") måned. Den 
opmærksomme læser vil da bemærke, at juli og august mangler, og det skyldes, at de har 
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deres helt egen logik. Først fik Julius Cæsar sin egen måned, og det blev til juli måned. Man 
tog naturligvis en af de lange måneder med 31 dage; mindre kunne ikke gøre det. Mange år 
senere fik kejser Augustus på samme måde en måned, som så blev til august. Også her 
valgte man en lang måned, hvorfor vi stadig har den ulogiske rytme med to lange måneder 
efter hinanden. Man lånte lidt fra februar, for at få det til at gå op. 
 
Kirkeåret (i uddrag): ‘Advent’ stammer etymologisk fra ‘adventus domini’, Herrens komme, 
mens ‘jul’ stammer fra det hedenske ‘jól’, der er ordet på én af midvinterfesterne, hvor 
man så frem til, at lyset skulle vende tilbage. ‘Septuagesima’ betyder "den 70.", 
underforstået "dag før påske" (selvom dagen kun ligger 63 dage før påske), mens 
‘seksagesima’ betyder "den 60.", underforstået "dag før påske" (selv om dagen kun ligger 
56 dage før påske). Skærtorsdag er skær, fordi ‘skær’ betyder ren/renset for synd, mens 
‘trinitatis’ er genitiv af trinitas, som betyder "treenighed". 
 - og som et kuriosum kan det være sjovt at nævne, at kalenderåret er bestemt af solen og 
kirkeåret fortrinsvis af månen (se ‘Vidste du at…’ s. 44 i Konfirmandsalmebogen). 
 
2. Se v. 2. Hvad mener salmedigteren med, at ‘livstræet’ slår rod i graven? 
Ganske enkelt at livet springer af Jesu grav. Herfra får vi kraft, styrke og nyt liv til 
opstandelse. 
 
3. Kirkeåret indeholder sammen med højtiderne jul, påske og pinse en del andre 
helligdage. Hvilke helligdage kender du? 
I den forbindelse vil kirkeårshjulet være fint at have med, så konfirmanderne får en 
fornemmelsen af gange og sammenhænge i året. Og så kan de selv få lov at finde de 
helligdage, de kan komme i tanke om og se, hvilken farve de har - og præsten kan forklare, 
hvilken symbolsk betydning der ligger bag. 
 
På Kristendom.dk står:  
 
Grøn 
Grøn er trinitatistidens farve og symboliserer vækst, forår og håb. Den anvendes i 
helligtrekongerstiden og trinitatistiden, hvor evangelieteksterne fortrinsvis handler om Jesu 
barndom og opvækst samt om at vokse i troen, sådan som det for eksempel udtrykkes i 
salmelinjerne: "Lad Jesu ager grønnes smukt, lad ordet bringe troens frugt" (Den Danske 
Salmebog 391 v.1). 
 
Hvid 
Hvid symboliserer renhed, glæde, hellighed og uskyld og er kirkens festfarve. Den anvendes 
således juledag, hvor Jesu fødselsdag fejres, de to påskedage, som markerer opstandelsen, 
Allehelgen, Mariæ Bebudelsesdag, Kristi Himmelfartsdag samt Skærtorsdag, hvor Jesus 
indstiftede nadveren. 
 
 



Undervisningsvejledning til Konfirmandsalmebogen – de enkelte salmer 

 

6 
 

Violet 
Den violette farve symboliserer ånd, alvor og anger. Den bruges i advents- og fastetiden, 
palmesøndag samt på Store Bededag. At faste og adventstid er alvorsfyldte perioder, ses 
også af evangelielæsningerne, som knytter sig hertil. De er ofte præget af formaninger og 
opfordringer til bod og omvendelse. 
 
Rød 
Rød er ildens, blodets, kærlighedens og Helligåndens farve og symboliserer endvidere 
lidenskab. I pinsen mindes vi, at Helligånden kom over apostlene i form af ildtunger, derfor 
den røde farve. Som blodets farve benyttes den på kirkens eneste martyrdag, Sankt Stefans 
dag, som er 2. juledag. 
 
Sort 
Sort er sorgens og dødens farve og bruges udelukkende Langfredag. 
 

Relevans i konfirmandernes liv 
 
Salmen handler om kirkeåret. Et år, der løber side om side med kalenderåret. Det er lidt 
som to tider på samme tid. To sprog om den sammen verden. Den indgangsvinkel kunne 
give anledning til en samtale om f.eks. tro og videnskab. Kan konfirmanderne kommer i 
tanke om forskellige måder at beskrive verden på? Ligesom der findes to beskrivelser af 
året. Eller dem selv? Hvordan vil lægen beskrive dem? Hvordan vil klasselæreren? Hvordan 
vil deres forældre? Eller præsten? Kan man godt have to forskellige måder at inddele året 
på? Eller er det noget rod? 

 
 

Aktivitet 
 
At skrive om advent på side 44s ‘Skriv selv’ 
 

Afsluttende musikstykke 
 
Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten 
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Klarup Minikor og pigekor. 

 
 
 

 


