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Undervisningsvejledning til Konfirmandsalmebogen – den samlede udgave

Forord
Denne undervisningsvejledning er et forsøg på at klæde præster og andre
konfirmandansvarlige på til arbejdet med de enkelte salmer i Konfirmand-salmebogen.
I forhold til målgruppen vil der ofte være tale om et ‘overkill’, men det er godt at stå på et
trygt fundament af god forberedelse foran konfirmanderne, og det vil desuden variere,
hvad man ønsker at fremdrage og anvende.
I forhold til arbejdet med Konfirmandsalmebogen i det hele taget vil der også forekomme
store variationer i brugen: Nogle vil bruge den udelukkende som salmebog, mens andre vil
inddrage enkelte salmer og andre igen adskillige salmer i undervisningsforløbet.
Man vil sågar kunne lade Konfirmandsalmebogen udgøre den røde tråd i forløbet, da vi har
valgt salmer, der gerne skulle dække kirkeåret, gudstjenesten og de centrale temaer.
Har man gode idéer eller indhenter man i arbejdet med Konfirmandsalmebogen erfaringer,
som kan komme andre til gavn, må man meget gerne sende os en mail derom til
mail@syngnyt.dk. Så vil vi forsøge at medtage disse erfaringer og idéer i følgende udgaver.
De enkelte vejledninger er bygget på nogenlunde ensartet op, efter nedenstående
skabelon:
1. Nummer og titel.
2. Indledning: Lidt om eventuel placering i forløbet og uddybende om tankerne bag
salmens medtagelse i Konfirmandsalmebogen.
3. Kort om salmen: Først den indledende tekst fra Konfirmandsalmebogen og derefter
en uddybende beskrivelse af salmen.
4. Parafrase og opbygning
5. Bibelsteder og øvrige referencer: Først med bibelstederne fra
Konfirmandsalmebogen, nu og da kommenteret, og andre steder med supplerende
skriftsteder eller andre referencer.
6. Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar.
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7. Relevans i konfirmandernes liv: Et forsøg på at sandsynliggøre, at salmen kan have
med konfirmandernes liv at gøre.
8. At lære udenad: Et vers eller en enkelt frase, der kan terpes fra gang til gang og som
konfirmanderne kan gemme i hjertet.
9. Afsluttende musikstykke: Der henvises til den playliste, vi har lavet på Spotify ved
navn ‘Konfirmandsalmebogen’. Disse musikstykker kan man bruge både
indledningsvis, under gruppearbejde og til afslutning

Hjortshøj, d. 25. april, 2018

Laura Gylden-Damgaard og Morten Skovsted
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1. I østen stiger solen op
Salmen er nærliggende som den første salme, man arbejder med, fordi den vil være
velkendt for de fleste. Giv den god tid og lad konfirmanderne få en god oplevelse med at
synge.
Se guiden på hjemmesiden, ’Sådan kommer du i gang’, der i forhold til den første sangtime
tager udgangspunkt i denne salme.
Salmen er medtaget, blandt andet fordi det er salmehit nummer et, men også fordi den på
enkel og forståelig vis kan introducere det kristelige symbolunivers med metaforer, som
konfirmanderne kan forholde sig til og vil møde igen og igen.

Kort om Salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
I østen stiger solen op’ er nok den mest kendte salme i Danmark overhovedet. Den bliver
sunget i kirkerne, i skolerne, hos spejderne, hos de gamle på lokalcenteret og mange andre
steder.
Teksten er skrevet af Ingemann og melodien af Weyse. De to udgav i fællesskab en række
børnesalmer til både morgen og aften. Flere af dem er med i Salmebogen, og nu synges de
af både børn og voksne, for morgen og aften oplever vi alle, hver dag. Og morgensalmerne
passer både til gudstjenesten og vores livsglæde… for alle kender den rare fornemmelse af
varme i kroppen, når solens stråler rammer os. Eller glæden, når lyset bryder igennem en
sky en gråvejrsdag. I salmen er solen et billede på Gud og Jesus og alt det gode, de spreder i
verden.
Uddybende
I Danmark bærer mange mennesker rundt på en anelse viking, en anelse jantelov og så en
anelse ”I østen stiger solen op”. For salmen er nærmest gået hen og er blevet en del af
vores DNA. Som Coca Cola er kendt ud i de fjerneste egne af verden, er Ingemanns
morgensang kendt helt ud i de fjerneste dele af Danmark, måske endda helt ind på
stenbroen.
Det er den salme, der oftest bliver peget på i forbindelse med bryllup og begravelse, og det
er den salme, konfirmanderne nævner som noget af det første, når vi spørger dem, hvilke
salmer de kender. Måske er det heller ikke så sært, for den går lige ind. Alle kan relatere til
glæden over solens lys og varme som forudsætning for livet. Salmen tager fat i den gode
del af tilværelsen og kristentroen og har måske derfor ikke så meget kant.
Det har Ingemanns biografi til gengæld. Han har kendt til glæden på trods. Han levede fra
1789 til 1862 og oplevede helt fra barnsben livets alvor, idet hans far døde, da Ingemann
kun var 10 år gammel. Yderligere 9 år gik, og kun et år efter han var vendt hjem fra
studierne i København, hvor englændernes bombardement i 1807 lagde alt, hvad han
ejede, i ruiner, døde hans mor. Ingemann var 20 år og forældreløs, og for at føje spot til
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skade mistede han med tiden alle sine brødre i søskendeflokken på 8, hvoraf han var yngste
skud på stammen. Alligevel er mange af Ingemanns salmer præget af varme, glæde og
fortrøstning. Lys på trods – hvis man må tillade sig at blande biografi og digterværk
sammen!
I dag er ”Dejlig er jorden”, ”Til himlene rækker din miskundhed, Gud” og ”Glade jul, dejlige
jul” nogle af de virkelig populære Ingemann-salmer. Men Ingemann blev også særlig kendt
for sine salmer til børn. Heriblandt var ”I østen stiger solen op”, som udkom i 1837, og
hørte til dagen onsdag i samlingen ”Morgensange for Børn”, hvori der var én sang til hver
dag.

Parafrase og opbygning
Salmens omdrejningspunkt er solen og østen. Østen forstået som det sted, hvor Paradiset
lå med livets træ og livets kilde. Herfra bringer solen os en hilsen, som med sit lys rækker
helt tilbage til skabelsens morgen, Edens morgenrød, hvor livet tog sin begyndelse. Livet
kommer fra østen. I salmen både helt geografisk forstået – men også i overført betydning,
da østen samtidig refererer til Kristus. Betlehemsstjernen udgik fra øst. Kristus er Guds sol,
der igen åbner et glimt af Paradis for os. Med Kristus bliver den fjerne, svundne
skabelsestid gjort nærværende i vores liv. For med ”soles sol” kan vi få lov at opleve
skabelsens kraft på ny i vores liv. Den fjerne Gud bliver nær.
Der er en klar linje i salmens opbygning: Vi begynder i vers 1 med det indlysende
konstaterbare. Allerede i vers 2 kommer det dog frem, hvorfra solen kommer: at den ikke
bare er et lys,men et sendebud fra Paradiset. I vers 4 nævnes Bethlehem og igen i vers 6
kobles der fra inkarnation til sol, lys og liv. Og endelig, i vers 7, kulminerer vi i en fuldtonet
identifikation, hvor Jesus er soles sol, og hvor hvert et lysglimt, både fra solen og fra julenat,
er al tak værd.

Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder:
v. 1, 1. Mos 2,8-10
Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han
havde formet. 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. I
Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire strømme.
v. 1, 1. Mos 3,22
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Og Gud Herren sagde: »Nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt.
Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager af livets træ og spiser og lever evigt!«.
v. 4, Luk 2, 1-14
v1 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde
folketælling i hele verden. v2 Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i
Syrien. v3 Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. v4 Også Josef drog op
fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af
Davids hus og slægt, v5 for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som
ventede et barn. v6 Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; v7 og hun fødte sin
søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem
i herberget. v8 I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt
over deres hjord. v9 Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem,
og de blev grebet af stor frygt. v10 Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder
jer en stor glæde, som skal være for hele folket: v11 I dag er der født jer en frelser i Davids
by; han er Kristus, Herren. v12 Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og
ligger i en krybbe.« v13 Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang:
14 Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
v. 6, 1 Mos 37,9 (Josefs drøm)
v9 Så havde han igen en drøm, som han fortalte sine brødre; han sagde: »Nu har jeg igen
haft en drøm: Jeg så solen, månen og elleve stjerner bøje sig for mig.«

____
Med bibelhenvisninger til fortællingen om Paradiset, Jesu fødsel og Josefs drøm bliver det
tydeligt, at betydningen af solen skifter gennem salmen fra den Guds kraft, der får verden
til at blive til, og som bringer lys og liv til alle, over til Kristi kraft og magt, som alle må bøje
sig for, og som åbner Paradiset på ny efter syndefaldet, hvor Adam spiste af træet med evig
frugt.
Mangler man flere steder, hvor det tydeligt fremgår, at Jesus omtales som solen, kan man
kan ty til Luk 1, 78 (“takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen
fra det høje vil besøge os”).
Eller man kan se på salmer i salmebogen, f.eks.:
 DDS 126, Min sol, min lyst, min glæde
 DDS 462, Jesus livets sol og glæde
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Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Hvad eller hvem er solen et billede på?
Svaret ligger umiddelbart til højrebenet: Gud og Jesus selvfølgelig! Men i forlængelse heraf
vil det også være oplagt at komme ind på talen om Gudsbilleder. Hvorfor er det solen, der
er brugt som et billede på Gud og ikke vinden eller vandet? Hvad er det af godt, solen gør i
vores liv? Hvordan ville det være at leve uden solen? Hertil vil nogle måske svare, at det
ikke er muligt for os leve uden solen! Men kan vi leve uden Gud? Det spørgsmål kan give
afsæt til en spændende snak om livet med og uden Gud.
2. Hvorfor handler salmen om østen?
Fordi solen står op i øst. Fordi Betlehemsstjernen udgik fra øst. Fordi det var her, man
mente Edens have lå. Her tog verden sit udspring fra. Derfor er øst også i mere overført
betydning en henvisning til det sted, hvor livet som sådan har sit udgangspunkt. Det er de
konkrete svar. Men hvad så med i dag? Hvad tænker vi på, når vi siger ”Østen” – associerer
vi positivt eller negativt?
3. Hvor tror du, Paradiset ligger?
Et åbent/abstrakt spørgsmål, der gerne skulle få konfirmanderne til at reflektere over, hvad
opstandelsen er. Der bliver i salmerne brugt mange billeder på Paradiset, f.eks. som stedet,
hvor med ”Venner i lys vi tale”, men hvordan vil konfirmanderne selv beskrive det sted,
Paradiset ligger? Har de konkrete billeder på det? Hvordan er vejret? Er der guld på
gaderne eller er deres tanker mere abstrakte?
En ældre dame i Hjortshøj-Egå fortalte, at hun hele sin barndommen var overbevist om, at
Paradiset måtte være “som parken i Aalborg”, for der kom hun med sin bedstefar, og hun
fik altid en is, og solen skinnede. Noget bedre sted kunne hun ikke forestille sig...

Relevans i konfirmandernes liv
Et relevant tema at kommer ind på her ville være lyset i deres liv.
I salmen er solen et billede på Gud og Jesus og alt det gode, de spreder i verden. Hvad er
det gode i verden, set med konfirmandernes øjne? Og i forlængelse herfra kunne man tale
om, hvordan vi kan opleve glimt af himlen på jord, ”et glimt fra Paradisets kyst”, og
modsat, hvad er mørke/helvede i vores liv? (Hvis man ønsker at gå i den retning kunne man
bringe Søren Ulrik Thomsens ”Det værste og det bedste” med og få konfirmanderne til at
lave sammen øvelse i forhold til lys og mørke i deres liv).
Man kan også spørge konfirmanderne, hvor og hvornår de i øvrigt har sunget salmen. Det
vil kunne føre til kobling med andre gudstjenester, begravelser, bedsteforældre, skolen etc.
og derved understrege, at salmerne kan bruges til mange formål og af mange mennesker.
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At lære udenad
Vers 1 bør og kan læres udenad i forbindelse med indstudering af salmen.

Afsluttende musikstykke
Timen afsluttes med at lytte til en af de mange indspilninger af salmen på playlisten
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler Nannas version.
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2. Se, nu stiger solen af havets skød
Primært en morgensalme, men egnet til brug også ved kirkelige handlinger, især nok
begravelser/bisættelser, hvor konfirmanderne således også vil kunne møde salmen.
Salmen er den anden ud af tre morgensalmer i konfirmandsalmebogen, og den supplerer
den første med fin kontrast med sin særegne tyngde og dybde. Salmen er en af vores mest
brugbare salmer, der elegant får flettet så mange eksistentielle temaer sammen, at det
giver fint mening at bruge den i meget forskelligartede livssituationer. Derfor kan den give
anledning til en samtale med konfirmanderne om livet som modsætningernes holdeplads –
kærlighed og sorg, lethed og tyngde, liv og død, lys og mørke.

Kort om salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
Denne morgensalme bruges til almindelige gudstjenester men også tit til begravelser, fordi
den både indeholder lys og mørke, tristhed og håb. Og tak.
Jakob Knudsen var en præst og forfatter, der havde en meget svær tid i sit liv, da han skrev
salmen. Han var angst og usikker over for fremtiden, men salmen udtrykker, at selv i mørket
er der skønhed, håb og liv.
Hvis man læser teksten grundigt, så kan man måske mærke, at man bevæges af salmen. I
begyndelsen handler salmen ‘kun’ om en solopgang, men til sidst handler den også om
opstandelse og evighed. Det er godt på den måde at blive mindet om, at Gud er så stærk, at
han har kræfter til at rive os ud af døden, når den til sidst har fanget os i sit garn.
Uddybende
Jakob Knudsen havde tilværelsen igennem en længsel efter at få Gud helt tæt på. Han ville
gerne erfare og føle Gud, selvom han ind imellem havde det, som om han stod uden for
muren til Paradisets have og bankede på. Det var ikke altid let at få det rationelle til at gå
op med troen. Men ”Se, nu stiger solen” er alligevel et fint eksempel på netop sådan en
sammensmeltning. På, at Gud kan erfares i det, vi også godt kender den videnskabelige
forklaring på - nemlig en solopgang. Der er plads til både tro og viden i livet i dag.
Derudover tematiserer salmen vældig fint, at glæden godt kan finde ind i livet på trods. Vi
er nødt til at blive ved med at turde kaste os ud i dagene, turde favne dem, skønt vi måske
bærer rundt på erfaringer, der forsøger at få os til at gøre det modsatte.
Jakob Knudsens levnedsbeskrivelse er dramatisk, men næppe så relevant i denne
sammenhæng, da salmen er skrevet i de år, hvor ægteskabet ganske vist knagede, men to
år før skilsmissen og den dermed følgende offentlige skandale og forhånelse. At han
sidenhen fik et succesfuldt forfatterskab og sågar var nomineret til Nobels litteraturpris har
heller ikke meget med salmen at gøre.
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Parafrase og opbygning
Salmen tager sit udgangspunkt i erfaringen med en solopgang – som netop kun en
solopgang uden dybere betydning. En ren beskrivelse: ” Se, nu stiger solen”. Men langsomt
trækker Knudsen et lag af fortolkning med ind i erfaringen, der kulminerer i vers 5, som er
salmens klare omdrejningspunkt. Her sker forandringen. Naturoplevelsen bliver tolket som
noget, der har Gud i centrum. ”Morgenens vind”, ”lysvældet” har sit udspring hos Gud, vor
far. Det bliver til en hel lille bekendelse i vers 5. ”Jeg tror, det er dig, milde Fader, min
Skaber, der står bag det hele”.
Solopgangen bliver dermed et vidnesbyrd om Gud. Og erfaringen med solopgangen ændres
fra at være en ren naturoplevelse til en oplevelse, der åbner for en sansning af eksistensens
helt dybe lag. Den erfaring ender i vers 5 og 6 som en trøst og et mod i livet på vej mod
døden, fordi ”Livets Gud”, der står bag det hele, ikke kun lader solen stå op af havets skød,
men også har givet os løfte om at ville lade den stå op på ny, når vores sidste dag er levet.

Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder:
v. 1+5: 1. Mos 2,7
Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket
blev et levende væsen.
Beretningen om skabelsen hører den allerførste tid til, men samtidig kan ethvert menneske
gøre den erfaring på ny, når solen rammer os om morgenen, eller når vi mærker, vi får en
ny dag givet, når vi får lov at rejse os efter sygdom, eller grine igen efter sorgen har haft tag
i os.
v. 2: Sl 96,1
Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren, hele jorden!
Sangen, som det sted, vi kan prise Gud og udtrykke taknemmelighed, glæde, sorg, håb,
lykke osv. Alle de store følelser, vi ikke nødvendigvis går og ”flasher” til dagligt.
v. 3+7: Luk 1,79
..for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på
fredens vej.
At livet kan have værdi på trods. Eller som Knausgård skriver som allersidste linje i sin
roman ”Om foråret”, der er skrevet til hans datter på få måneder, mens moren var indlagt
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på sygehuset med dyb depression: ”Forstår du? Det gør af og til ondt at leve, men der er
altid noget at leve for.
Tror du at du kan huske det?”.
v. 3: Matt 6,10
… komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden...
”Din vilje ske” - en bøn, hvor vi lægger magten fra os. Giver slip på os selv og sænker
skuldrene for at leve i tillid til, at det nok skal gå.
Derudover vil det være relevant at inddrage Matt 4,18-22 (Menneskefiskerne) i forbindelse
med v. 6. Gud som den ultimative menneskefisker, der til sidst tømmer selve dødens garn.
Eller Møllehaves billede på opstandelsen som det ”at falde i levende hænder”.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Se v. 2. Hvorfor synger vi mennesker sange, når livet gør ondt – og godt?
Et svar kan være, at det er den bedste menneskelige måde at udtrykke følelser på. Der
kommer en ekstra dybde med, når musikken understøtter ordene.
Martin Luther - som satte pris på både musik og sang - sagde, at “når det kommer til de
største ting i livet, da må man synge“.
Før i tiden ville man kunne henvise til det dramatiske og romantiske indhold i alt fra opera
til popmusik, men det skal man næppe rode sig ud i, da en stor del af popmusik i dag
handler mere om sex end om kærlighed.

2. Se v. 4. ‘Alle gode navne som bedst jeg ved’. Hvilke gode navne ville du nævne? (dvs.
hvilke mennesker er du glad for findes i dit liv).
Herunder kunne man også komme ind på navnenes betydning. Hvordan klinger forskellige
navne i vores ører? Hvorfor hedder konfirmanderne, som de gør? Hvilken betydning ligger
gemt i forskellige navne. Det er et stort ansvar at vælge et navn til et barn. Hvad ville de
vælge?
3. Se v. 6. Hvad betyder: ‘ud hans hånd mig river af dødens garn’?
Her kan det være fint at inddrage et af Arne Haugen Sørensens opstandelsesbilleder.
4. Sammenlign v. 1 og v. 7. Hvad er forskellen på, at solen lander på verdens kyst, og at
solen stander stille på livets kyst?
Svaret ligger i hele den udvikling, der sker gennem salmen fra, at solopgangen er den rene
naturoplevelse til at være en oplevelse af opstandelsen. Verdens kyst hører til
naturoplevelsen, livets kyst til opstandelsen.
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Relevans i konfirmandernes liv
1. Salmen er sprunget ud af Jakobs Knudsen erfaring i naturen. Den samme slags erfaring
kan vi gøre i dag. Vesterhavets vilde vind i ansigtet, de glødende nuancer på himlen ved en
solnedgang eller Grand Canyons bjergtagende storhed kan vække følelser af ydmyghed,
taknemmelighed og forundring i os. Hvilke erfaringer har konfirmanderne gjort sig med
storslået natur? Vækkede det nogle følelser i dem? Hvilke?
2. Jakob Knudsen blev i 1893 skilt fra sin kone – i al fordragelighed. Men det var et særsyn,
at en præst lod sig skille, og derfor var rigtig mange mennesker i Danmark stærkt imod hans
beslutning. Da Knudsen så 3 år senere giftede sig igen og denne gang med den noget yngre
Helga Bak, blev der virkelig fyret op for forargelsen. Den offentlige kritik rejste sig, og han
var nødt til at sige op og rejse fra sit hjem.
I sådan nogle livssituationer er det vigtigt at holde fast i livet trods synd og død. Ud fra den
stump af biografi fra Jakob Knudsens liv, kunne man tale med konfirmanderne om, hvilke
fordomme vi skal kæmpe mod i dag? Hvilken sladder er den værste? Hvad lukker andre ude
– får dem til at ”flygte” /flytte skole – ligesom Knudsen var nødt til at flytte pga. bagtalelse
og fordomme. Hvad kan synd og død også være billeder på i salmen, hvis man tænker på
ting i livet, der suger ens glæde og energi?
3. ”Synge Gud en sang for den lyse dag”. Hvilke andre måde kan vi udtrykke følelser på end
ved sangen? Hvad gør konfirmanderne, hvis de er rigtig glade eller rigtig kede af det? (Her
kan man evt. også komme ind på øvrig kunst og litteratur).

At lære udenad
v. 2: At mig dagen fryder, trods synd og død
v. 6: Ud hans hånd mig river af dødens garn

Afsluttende musikstykke
Timen afsluttes med at lytte til en af de mange indspilninger af salmen på playlisten
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler Tysts version.
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3. Den signede dag med fryd vi ser
Bruges som morgensang, men udvider morgen-temaet betydeligt.
Salmen er medtaget, blandt andet fordi den yderligere udfolder morgen-perspektivet ved
at inddrage frelses-historien, skabermagt, lovsang, livsforløbet i evigheden. Desuden bruges
den mange steder til konfirmationer, og mange konfirmanders bedste- og oldeforældre vil
have brugt salmen til deres egen konfirmation og vielse engang.

Kort om salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
Også denne morgensalme er et af de store salmehits i Folkekirken, og den bruges både til
almindelige gudstjenester, til bryllup, til begravelse og mange steder også til konfirmation.
Salmen handler om rigtig mange ting. Den handler om solopgang, om jul, om gudstjeneste,
om sang, om storhed, om tak og om det evige liv. Den er skrevet af Grundtvig med
inspiration i en gammel, dansk vise. Sådan gjorde man ofte før i tiden: Man skrev videre på
de gamle salmer, så de fik ‘nye versioner’. Da den udkom, blev den nærmest forbudt, fordi
nogle ikke synes, den var god nok, men nu er det en af de mest populære salmer.
Uddybende
Kærlighed gør blind, siger man! ‘Den signede dag’ er ubetinget en af den danske kirkes
mest elskede festsalmer. Vi synger den ved bryllupper, kirkeindvielser, konfirmationer osv.
Den er højt skattet, også selvom den litterært set ikke hører til i toppen af Grundtvigs
værker. Salmen er måske nærmere brugskunst af høj kvalitet, som vi ser på med kærlige
øjne.
Den er skrevet i 1826 til en helt særlig lejlighed, nemlig 1000-året for kristendommens
komme til Danmark. I den forbindelse skrev Grundtvig et par salmer og ville trykke dem i en
lille bog, så de kunne bliver sunget til festgudstjenesterne. Men både stiftsprovst og biskop
stak en kæp i hjulet ved at beslutte, at der ved gudstjenesterne alene måtte synges salmer,
der stod i den autoriserede salmebog. Biskop Münter pakkede ikke sin mening ind. Han
skrev om Grundtvigs salmehæfte: ”Hvad nu Hr. Grundtvigs Psalmer angaae, da kan jeg
ingenlunde anse dem for passende. De have ikke den Egenskab, som bør ventes af
Psalmer”.
En interessant udtalelse – også når vi i dag diskuterer, hvad der gør en god, ny salme. Den
signede dag var for nogle i hvert fald engang ikke en god, ny salme!
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Salmens opbygning
Salmen er en bearbejdelse af en gammel nordisk dagvise. En sang, som blev sunget, når
dagen brød frem. Derfor er det takken for dagen, der er i centrum sammen med lovsangen,
fordi Kristus lod sig føde og bragte lys over verden ”for gamle og så for unge”. Salmen er
gennemgående præget af glæde og højtidsstemning og fyldt med beskrivelser af forskellige
velsignede overgange i (kristen)livet: Overgangen fra nat til dag (v. 1 + 6), overgangen fra
hverdag til højtid (v. 5) og overgangen fra død til liv /opstandelse (v. 4. + 7).

Bibelsteder og øvrige referencer
v. 1: 1 Mos 2,3
Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det
arbejde, han havde udført, da han skabte.
Joh 12,36
Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn.«
Sådan talte Jesus, og han gik bort og forsvandt for dem.

v. 2: Matt 2,1-12
v1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise
mænd fra Østerland til Jerusalem v2 og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi
har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« v3 Da kong Herodes hørte
det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. v4 Og han sammenkaldte alle
ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. v5 De
svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten:
v6 Du, Betlehem i Judas land,
du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster.
Fra dig skal der udgå en hersker,
som skal vogte mit folk, Israel.«
v7 Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om,
hvornår stjernen havde vist sig. v8 Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og
spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan
komme og tilbede det.« v9 Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som
de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. v10
Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. v11 Og de gik ind i huset og så barnet hos
dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar
gaver til det, guld, røgelse og myrra. v12 Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at
tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.
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v. 3: Joh 1,9
Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.
v. 4+6: Mark 16,1-7
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. 7 Åb 21,23-25
v23 Og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser
den, og Lammet er dens lys. v24 Folkeslagene skal vandre i dens lys og jordens konger
komme ind i den med deres herligheder. v25 Dens porte lukkes ikke om dagen, og nat er
det aldrig dér.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Hvilken dag tror du er “Den signede dag”?
Her vil det først og fremmest være nødvendigt at tale om, at signede betyder velsignede –
og hvad velsignelse egentlig er. Når vi lyser velsignelsen i kirken, er det en bøn eller et
ønske om, at menigheden må stå under Guds beskyttelse. Når nogen velsignes i Det Gamle
Testamente, er det ligesom at etablere en ny virkelighed, der gælder uanset hvad. Når
Jesus velsigner, er det med sigte på fred og frelse. Og når vi selv mærker velsignelsen, er
det som Guds kraft og nåde, der understøtter vores liv, så vores liv lykkes, eller vi oplever at
have styrken med os på de svære dage.
2. Se v. 1. og 2. Hvad og/eller hvem er lyset et billede på?
Det vil være oplagt i forlængelse af ”lysets børn” at tale om, hvis børn vi også siges at være i
kirken. Hvad betyder det at være Guds barn? Hvilken ret giver det os overfor ham? (Se. evt.
Rom 8,15 “I har fået den ånd, som giver barnekår”). Hvad kunne være særligt ved livet for et
”lysets barn”. Derudover kan man i forbindelse med v. 2. komme ind på sætningen, hvor
Jesus siger om sig selv, at han er verdens lys. (Joh 8,12)
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3. Lyset skinner også ind i ‘aftenrøden’ (v. 6). Hvad tror du salmedigteren mener med
det?
Prøv at få konfirmanderne til at dele menneskelivet op som en dag. Hvad svarer det tidlige
morgenlys til? (Fødslen) Formiddagen? (Barndom) Middagen (voksenliv) osv. Dermed
kommer de naturligt til aftenrøden, som det tidspunkt, hvor solen går ned /livet finder sin
afslutning. Men selv her insisterer lyset på os, for ”Jeg er med jer alle dage indtil verdens
ende”.
Her kunne det også nævnes, at det at synge konfirmandsalmebogens aftensalme nr. 4, “Du
som har tændt millioner af stjerner” til begravelse, netop giver mening, fordi den rummer
tak som afslutning på en dag - eller livet selv.
4. Se v. 7. Hvad tror du salmedigteren mener med slutordene: ‘Så frydelig der til evig tid,
med venner i lys vi tale’?
Først er det vigtigt, at linjen bliver forstået. Den er et billede, opfundet af Grundtvig selv, på
det mest fantastiske, han kunne forestille sig som et evigt liv - nemlig en fortsat samtale
med dem, han holdt af. Den baggrund kan så lægge op til en samtale om netop billeder på /
udtryk for det evige liv. Ingen har de færdige svar, så alle kan byde ind med ord på deres
håb for opstandelsen. Præster har både begravet folk med piber og gafler, fordi de
mennesker havde et meget konkret håb om evigheden, som et sted, hvor der blev tid til
både en god pibe tobak eller en lækker dessert! I den forbindelse vil der helt sikkert også
komme eksempler på flere, der tror på reinkarnation.
Øvrige temaer, man kan tage op
Man kunne gå ind i Grundtvigs fascination og brug af den nordiske mytologi i forbindelse
med vers 7: ”der stander en borg så prud og grand”, som med stor sandsynlighed henviser
til Valhal, som man kan læse om i bl.a. Vølvens spådom

Relevans i konfirmandernes liv
1. Salmen er præget af en grundstemning af højtid. Hvilke tider skiller sig ud i
konfirmandernes liv? Hvad synes de, er de helt særlige stunder i livet?
2. Grundtvig skrev salmen til jubilæumsåret for kristendommens komme til Danmark.
Kristendommen har siden præget vores land og samfund. Måske kunne man lege med
tanken om, hvad vi ikke ville have, hvis kristendommen ikke var kommet hertil eller
omvendt, hvordan kristendommen har præget landet.
3. Grundtvig fik ikke ”Den signede dag” anerkendt i første omgang. I forlængelse herfra
kunne man tale med konfirmanderne om, hvad de synes gør en god salme. Har de nogle
yndlingssalmer? Er det godt med højtideligt sprog i salmer, eller skal det helst være let at
forstå?
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At lære udenad
v. 7: Så frydelig dér til evig tid med venner i lys vi tale.

Afsluttende musikstykke
Timen afsluttes med at lytte til en af de mange indspilninger af salmen på playlisten
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify.
Vi anbefaler Musica Fictas version (Den Dankse Sangskat Vol. 6)
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4. Du, som har tændt millioner af stjerner
Salmen kan man f.eks. bruge på konfirmandlejren, i klubben eller til aftenandagten
Salmen er medtaget, fordi den på få år er blevet sunget ind som nok ingen anden af de
nyere salmer. Det er allerede nu er klassiker, der bruges til aftensang og til begravelser.
Salmen rummer en interessant sammenstilling af tak og bøn.
I forlængelse af salmen er der i Konfirmandsalmebogen mulighed for at skrive en aftenbøn,
så det tema kan også inddrages.

Kort om Salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
En aftensalme, der indeholder mange gode og vigtige elementer: I første og sidste vers er
der en slags trosbekendelse til Gud, der har skabt alt, selv millioner af stjerner. De midterste
tre vers består alle af både en tak og en bøn.
I salmen får vi sagt tak for dagen, der er gået, og for de mennesker, vi holder af. Derfor
bliver salmen også brugt ved begravelser. Man kan også sige, at salmen med sin opbygning
minder om en aftenbøn, hvor man siger tak og beder Gud om fortsat at passe på os.
Uddybende
Salmen blev oprindeligt skrevet på opfordring til FDF landslejren i 1981, og derfra har den
spredt sig med stor hast og gennemslagskraft. Tekst og melodi er skabt sammen og flettes
sammen i en inderlighed og sødme, som passer godt til aften, nattestemning, putning og
aftenbøn. Salmen er dog langt mere end blot en godnatsalme, hvilket fremgår af både
indledningen i Konfirmandsalmebogen og nedenstående gennemgang af salmens
opbygning. Salmen har en stor styrke i dens ligefremme og let forståelige sprog, der
alligevel løfter blik og tanker mod det uendelige univers og vores lille plads deri.

Parafrase og opbygning
Salmen er stramt bygget op af et indledende og et afsluttende vers, der rammer salmen ind
med to bekendelser til den skabende, lysende, vogtende og værnende Gud. I begge disse
rammevers er Gud på den ene side den, der er skaber og knyttes til universets uendelighed
og utallige stjerne og på den anden side også den, der er os nær i nattens mørket og i livet.
Denne dobbelthed rammer noget dybt i ethvert menneske: en bevidst eller især ubevidst
følelse af livet, som udspændt mellem det fjerne og det nære. Her er med andre ord alt på
spil: fra den inderste frygt til uendelighed og evighed.
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Også i de tre midterste vers kommer vi omkring væsentlige temaer: Tak for dagen, bøn om
tilgivelse (v. 2). Tak for livsglæde og bøn om hjælp i modgang (v. 3). Tak for vores kære og
den hjælp, vi fik af dem samt bøn om selv at være noget for de andre (v. 4). Den allersidste
linje i vers 5 rummer en vigtig punch-line: At det mørke, vi gerne vil vogtes fra, også er det
mørke, der kommer fra os selv.

Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder:
v. 1: Sl 8,4-5 (Når jeg ser din himmel, dine fingres værk…)
v4 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der,
v5 hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det?
Her møder vi med Biblens ord ovennævnte spænding mellem min lidenhed og Guds
storhed, som den også manifesterer sig i skaberværket. Og vi møder en undren, som vi
genfinder i DDS 15, ‘Op, al den ting, som Gud har gjort’ og i Hans Anker Jørgensens salme
‘Usynlige’.
v. 3: Matt 11,28-30 (Mit åg er godt, min byrde let)
v28 Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
v29 Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I
finde hvile for jeres sjæle. v30 For mit åg er godt, og min byrde er let.«
Her møder vi kærlighedens opgave som en god og livgivende opgave. Det er i sandhed en
samtale værd i en tid, hvor meget handler om wellness og opfyldelsen af mine egne, store
behov.
v. 4: Matt 25,40 og omegn (Alt, hvad I har gjort mod disse mine mindste brødre…)
… jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg
var fremmed, og I tog imod mig, v36 jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer
af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. v37 Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår
så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke?
v38 Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj?
v39 Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? v40 Og kongen vil svare dem:
Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I
gjort mod mig.
I fortællingen og dens afsluttende pointe får vi at vide, at vi ikke alene skal hjælpe de
forknytte, men at det er Jesus, vi står overfor, når vi møder svage og små på vores vej.
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v. 5: Joh 1,5 (Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke)
v1 I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. v2 Han var i
begyndelsen hos Gud. v3 Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. v4 I
ham var liv, og livet var menneskers lys. v5 Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det
ikke.
Denne reference kan bruges på forskellig vis. Den kan stå alene som et stærkt poetisk
statement, eller man kan tale med konfirmanderne (igen) om lys og mørke. Uanset hvad, så
kan man ved også at inddrage dette skriftsted dvæle en smule mere ved det sidste vers’ og
ikke mindst den sidste linjes bøn og budskab.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Salmen bruges ofte til begravelser. Hvad tror du, det skyldes?
Besvarelsen kan pege i mindst tre retninger:
1. En begravelse er altid både en tak og en bøn og trøst og håb. Dette dobbelte tema
findes i rigt mål i salmen.
2. I vers 4 takkes der direkte for de mennesker, der har været vores støtte. Dette vil
ofte gælde for dem, vi tager afsked med ved en kiste.
3. Melodiens karakter spiller også ind. Se spørgsmål 3.
2. På hvilken måde hører vi i kristendommen, at Guds lys er stærkere end mørket? (Se
f.eks. Joh 1,5)
Henvisningen til Joh 1, 5 har vi været omkring, men man kan også pege på skabelsens
lys, der fortrængte mørke og kaos over urdybet. Eller på det lys, Jesus tændte i menneskers
øjne og hjerter, hvor han kom. Eller påskemorgens lys.
3. Hvordan vil du beskrive melodien?
Medmindre der er en musikteoretiker gemt, enten på holdet eller i præsten, så må man her
nøjes med den subjektive oplevelse, men den vil formodentlig handle om netop sødme,
godnatstemning og måske dermed lidt vemod over, at dagen er forbi.

Relevans i konfirmandernes liv
1. Vi har ikke egentlige begravelsessalmer med i Konfirmandsalmebogen, men et antal
salmer, som ofte bruges ved begravelser (især morgensalmerne, ‘Nu falmer skoven’,
og ‘Op, al den ting’). Temaet død og begravelse fylder ofte meget hos konfirmander,
hvor der på ethvert hold vil være mange, der har mistet bedste- eller oldeforældre.
Ofte kan der også være konfirmander, der har mistet nogle endnu tættere

21

Undervisningsvejledning til Konfirmandsalmebogen – den samlede udgave

familiemedlemmer, og selvom man i skolerne har forskellige former for
kriseberedskab på området, så kan der ofte være god grund til at vende disse
alvorlige emner i klassen.
De unge har brug for rum, hvor man kan tale åbent om de allerstørste og lidt
uudgrundelige spørgsmål.
2. Det at sige tak er også et spændende tema. Gør vi det nok? Hvad skal vi takke for?
Hvem skal vi egentlig takke?
Sammen med den efterfølgende skriv selv-side kan man tale om, hvordan man kan
formulere netop tak i f.eks. en aftenbøn.

At lære udenad
‘Tænd i vort mørke en tindrende tro’ (v.1)

Afsluttende musikstykke
Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af ‘Du, som har tændt millioner af
stjerner’ på playlisten ’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler Doky og Gerlachs
version.
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5. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
Egnet til brug i begyndelsen af forløbet, i høsttiden. Dels på grund af årstiden, men også
fordi salmen er egnet til at introducere Biblen som bog og ‘opslagsværk’, da salmen
rummer et væld af bibelske referencer.
Salmen er den første af samlingens to høstsalmer, og den kan sætte konfirmanderne ind i
en lang høst- og takketradition, hvor man også kan bevidstgøre de unge om den gæld, de
har til deres forfædre. Salmen er også en kalds-salme, som kan belyse en vigtig side af det
luthersk-evangeliske.
Den kan således knyttes sammen med den snak om identitet (’Hvem er jeg?’), som man
ofte har i den indledende fase af konfirmationsforløbet. I forlængelse af salmen kan
konfirmanderne reflektere over deres eget liv, og hvordan de håber, at det vil forme sig.
Dette kan give anledning til spændende drøftelser om værdier, drømme, egne evner og
mangel på samme.

Kort om Salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
Salmen er en høstsalme, men det er lige så meget en takkesalme, der kan bruges hele året.
Der siges tak i to forskellige retninger i salmen: Opad til Gud, fordi han har givet mig det
sted i verden, som er mit og brød på mit bord. Og bagud til mine forældre, forfædre og min
slægt, som knoklede før mig for at verden kunne blive god, også for eftertiden.
Salmen handler om at takke, men også om, at vi skal bruge vores talenter og evner, så godt
vi kan: Til gavn for andre og ikke kun for os selv.
Uddybende
Der var tider, for kun et par generationer siden, hvor man som dansker kunne dø af sult,
hvis man ikke havde mad nok. Det er erfaringer, som forfædrene har gjort sig før
landboreformer og velfærdsstatens grundlæggelse, og det er en del af forståelsesrammen
for denne salme. Det i sig selv er ikke nogen dårlig ting at minde konfirmanderne om.
Salmen bærer K.L. Aastrups navn og er en af hans allerbedste. Retfærdigvis skal det dog
siges, at der er tale om en meget direkte oversættelse af en salme af den svenske præst
C.R. Sandell, som skrev salmen i 1934. Fra Sundells side var salmen en del af et projekt, der
handlede om at skrive (kalds)salmer til de forskellige erhvervsgrupper, og denne salme
havde oprindeligt overskriften ’för jordbrukara’. Projektet blev ikke til noget, men denne
salme blev hurtigt udbredt i Danmark, da Aastrup tog den med sig hjem efter sin tid i
Sverige under krigen. Salmen rummer, som nævnt, en tak både bagud til tidligere slægter
og opad til Gud, der har givet os en lod, en plads, et sted i verden.

23

Undervisningsvejledning til Konfirmandsalmebogen – den samlede udgave

Salmens opbygning
Salmen indledes i vers 1 med en lovprisning af selve livets gave med særligt fokus på stedet.
Tak for, at jeg har et sted, en lod, en mark, noget jord, hvor jeg kan bygge og bo. Tak for, at
jeg har et sted, hvorfra jeg kan takke Gud.
I vers 2 lærer vi, at stedet ikke er blevet mit af sig selv: Forfædrene har knoklet, så dem
skylder man tak, men mest af alt skylder man Gud tak, for først og fremmest er jorden hans
gave til mennesker.
For alt dette – lyder det i vers 3 - skal jeg takke, og det skal jeg ikke kun gøre i ord, men også
ved at leve mit liv så godt og tillidsfuldt som muligt.
I vers 4 forlænges denne tråd helt ind i evigheden.

Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder:
Vers 1: 1 Matt 6,11
… giv os i dag vort daglige brød
Det giver mening at knytte vers 1 til Fadervors bøn om det daglige brød og en snak om,
hvad det betyder for konfirmanderne. Når det ikke kun er brød, vi takker for, hvad er det
da?
Vers 3: Mark 4,26-29
Og han sagde: »Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; v27 han
sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. v28 Af
sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. v29 Men når kornet er
modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde.
Skriftstedet her har især til formål at gøre konfirmanderne opmærksomme på de righoldige
fortællinger, der er i Biblen, og at mange af Salmebogens sentenser og vers har bibelsk
forlæg.
Vers 4: Luk 19,11-27 (Lignelsen om de betroede pund)
Mens de hørte på ham, fortalte han dem også en lignelse, fordi han var nær ved Jerusalem,
og fordi de mente, at Guds rige straks ville komme til syne. v12 Han sagde: »En mand af
fornem slægt rejste til et land langt borte for at blive anerkendt som konge og derpå vende
tilbage. v13 Han kaldte ti af sine tjenere til sig, gav dem ti pund og sagde: Arbejd med dem,
indtil jeg kommer tilbage. v14 Men hans landsmænd hadede ham, og de lod udsendinge
rejse efter ham for at sige: Vi vil ikke have den mand til konge over os. v15 Da han så
vendte tilbage efter at være blevet anerkendt som konge, lod han de tjenere, som han
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havde givet pengene, kalde til sig for at få at vide, hvad de havde tjent. v16 Den første kom
frem og sagde: Herre, dit pund har indbragt ti pund til. v17 Da sagde han: Godt, du gode
tjener, du har været tro i det små, derfor skal du have myndighed over ti byer. v18 Den
anden kom og sagde: Herre, dit pund har givet fem pund. v19 Og til ham sagde han: Du
skal have fem byer under dig. v20 Så kom den næste og sagde: Herre, her er dit pund; jeg
har haft det liggende i et tørklæde. v21 Jeg var nemlig bange for dig, fordi du er en streng
mand, som tager ud, hvad du ikke har sat ind, og høster, hvad du ikke har sået. v22 Til ham
sagde han: Efter dine egne ord vil jeg dømme dig, du dårlige tjener! Du vidste, at jeg er en
streng mand, som tager ud, hvad jeg ikke har sat ind, og høster, hvad jeg ikke har sået.
v23 Hvorfor anbragte du da ikke mine penge i en bank? Så kunne jeg have fået dem igen
med rente, når jeg kom tilbage. v24 Og til sine folk sagde han: Tag pundet fra ham og giv
det til ham med de ti. v25 – De sagde til ham: Herre, han har jo ti pund. – v26 Jeg siger jer:
Enhver, som har, til ham skal der gives, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages,
som han har.
Med udgangspunkt i denne lignelse kan man tale om, hvad det vil sige at være noget
betroet, herunder evner og talenter. Hvad skal man bruge det betroede til?
Vers 4: Luk 10,25-28 (Det dobbelte kærlighedsbud)
Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal
jeg gøre for at arve evigt liv?« v26 Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser
du dér?« v27 Manden svarede: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele
din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.« v28 Jesus
sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.
Her har vi at gøre med den sætning, som de fleste danskere vil mene, rummer
kristendommens kvintessens. Det er den ikke, men væsentlig er den. Man vil formodentlig
støde på sætningen også på andre tidspunkter, men dette kan være anledning til at tage fat
om den. Hvad er meningen med livet? At tjene næsten eller at tjene penge? At elske eller
at eje.
Vers 4: Åb 20,12 (Livets bog)
Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden
bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der
stod skrevet i bøgerne.
‘Livets bog’ er næppe et tema, der fylder meget for flertallet af kulturkristne, og Aastrup var
da heller ikke begejstret for at slutte sin salme med dette billede, men man kan ikke desto
mindre bruge skriftstedet til at tale om himmel-længsel og evighed.
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Generelt
Der er til denne salme tale om ganske mange og overordentlig indholdsmættede, bibelske
referencer, og det vil være nærliggende, således at bruge salmen også til en slags Bibel-jagt.
En af de primære grunde til, at vi har lagt vægt på bibelske referencer til alle salmerne, er
ønsket om at gøre konfirmanderne fortrolige, dels med Biblens univers, men også med helt
konkret at slå op i Biblen. Ved at slå op i Biblen og læse i dens mange bøger, får de et
fortroligt og håndgribeligt forhold til den store bog.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Salmen synges ofte om efteråret og til begravelser. Hvad skyldes det, tror du?
Her kan der tales om det cykliske ved årstiderne og forbindelsen til forfædrene, som man
ofte bliver bevidst om, når man mister. Hvis man begraver folk, der har arbejdet med
landbruget, så vil der også være stor identifikation
2. Se v. 2. Vi har arvet jorden fra ‘henfarne slægter’, som ryddede ‘marken for stene
engang’. Kan du pege på nogle kampe, som tidligere generationer har kæmpet, og som vi
stadig nyder godt af i dag?
Perspektivet er vigtigt, fordi den historiske bevidsthed ikke er udpræget i dag. Man kan
komme omkring reformationen, oplysningstiden, skolelovene , Grundloven,
andelsbevægelsen, højskolerne, kvindernes stemmeret, arbejdernes kamp for tålelige vilkår
samt 2. verdenskrig og velfærdsstaten. Og meget mere.
3. Se v. 3. At leve frimodigt – hvad betyder det?
I en tid, hvor terror, klimakrise og uro præger mange unges tanker, er det værd at minde
om tillid og evnen til at lægge sit liv i Guds hænder. Provokerende ganske vist, og det kan
nok føre til samtaler om, hvorfor det rent faktisk ikke altid går, som vi håber og tror på.
Men et væsentligt tema.

Øvrige temaer, man kan tage op
Jfr. v. 1. Man kan spørge konfirmanderne, hvad ’deres sted’ er. Hvad er det for en lod, de
har fået at virke fra?
Man kan tage en snak om kald. Hvad er det at være sat et sted, og at ’være jorden tro’.
Man kan naturligvis også komme ind på Luthers kaldstanke, og måske Grundtvigs ophøjelse
af menneskelivet før døden.
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OBS: Husk at bruge lidt tid på at lade konfirmanderne udfylde ‘Skriv selv’ siden efter
salmen.

Relevans i konfirmandernes liv
Hele øvelsen må være netop at slå en bro fra fortid til nutid: At bidrage til en historisk
bevidstgørelse om det, der går forud. Ikke en romantisering af fortiden, men en
opmærksomhed på arven fra forfædrene.
De fleste konfirmander taler gerne om deres bedsteforældre, og man kan eventuelt bede
dem om på forhånd at finde og tale med familiemedlemmer, der har arbejdet med
landbrug ’i gamle dage’.
Samtidig kan man have en samtale med konfirmanderne om deres sted nu, og ikke mindst,
hvordan de selv ønsker at bruge deres talenter og deres liv fremover, jfr. de ’skriv selv’
spørgsmål, der er i Konfirmandsalmebogen.

At lære udenad
v. 2: Her rydded de marken for stene engang
v. 3: Det vokser jo, medens vi sove.
v.4: at elske, thi deri er livet

Afsluttende musikstykke
Vi anbefaler at timen afsluttes med at lytte til ’Du gav mig, o Herre, en lod af din jord’ med
Maria Kynne og Electric Sheep fra playlisten ’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify.
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6. Nu falmer skoven trindt om land
Salmen er egnet i september og oktober måned, hvor bladene vitterligt falmer, og hvor
dagene mørkner, mens vi nærmer os advent.
Salmens tema er efterår og høst, men det er også taknemmelighed, vemod, begravelse og
bordbøn, så salmen rummer mange elementer. Den kan synges, blot fordi den er relativt
kendt og uomgængelig, eller man kan arbejde sig ned i den.
Det er en styrke ved salmen, at den faktisk kan synges hele året, eller i hvert fald kan give
mening hele året, som et memento mori og dermed også et memento vivi, idet vi med
salmen bliver mindet om altings forgængelighed og begrænsning.

Kort om Salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
Her en salme, der bruges i flere forskellige anledninger: Det er en høstsalme, en
sensommersalme og en efterårssalme, som man synger i august og september, hvor man
har høstet, og bladene begynder at visne og falde til jorden.
Salmen bruges også meget tit til bisættelser og begravelser – sikkert fordi den tristhed, der
kan være over efteråret, hvor lyset, varmen og de grønne træer forsvinder, minder om den
tristhed, der rammer en, når man skal sige farvel til en af sine kære.
Ved en begravelse kan høsten, som ligger i laden (v. 3) være et billede på de minder, man i
kirken sidder med om den afdøde. Vers 5 har også været meget brugt som ‘bordvers’. Dine
bedsteforældre eller oldeforældre har garanteret prøvet at synge det, inden de skulle spise
aftensmad, da de var børn.
Uddybende
Salmen blev oprindelig skrevet af Grundtvig på direkte opfordring fra præsten Peter
Rørdam, der i 1844 savnede en ny høstsalme til høstgudstjenesten. Han bad først Grundtvig
om at skrive en salme på een melodi, men ingen af dem var tilfredse med resultatet, der
ikke desto mindre står i Den Danske Salmebog, som nummer 727. Grundtvig bad derefter
om at få opgivet en lettere melodi og til melodien ‘Der stander et slot’ skrev han derefter i
al hast ‘Nu falmer skoven…’. Han sendte den til Rørdam og skrev: ‘om den ellers kan tækkes
Dem kommer an på en prøve…”
Både Rørdam og menigheden var yderst tilfredse, og i de følgende år spredtes salmen med
stor hast.
Mens den på den ene side handler om høst, årstid og forgængelighed kan man også, med
afsæt i vers 2, læse salmen som en salme om kirken. Grundtvig var forfærdet over
rationalismens gennembrud, også inden for salmerne, hvor Evangelisk-Christelig Psalmebog
fra 1798 efter Grundtvigs mening var hverken evangelisk eller kristelig. Vers 2 kan ses som
et billede på den åndelige goldhed, der prægede tiden, mens resten af salmen alligevel
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rummer håb for kirken.
Hvad melodivalg angår, så har den oprindelige melodi (der nu især bruges til ‘Jeg ved et
evigt Himmerig’) haft stor udbredelse helt op i vor tid, men er nu stort set helt
udkonkurreret af Nebelongs senromantiske melodi.

Parafrase og opbygning
Salmen er bygget op som en fortløbende fortælling, hvorfor vi også her opfordrer til, at
konfirmanderne sættes til at ‘fortælle’ salmen i prosaform.
I de to første vers beskrives, hvordan efteråret, mørket og kulden er ved at fortrænge
sommer, lys og varme. Vers 3 peger på frugten af arbejdet, der dog ligger i laden. I de tre
følgende vers er ‘Han’ omdrejningspunktet, for det var Ham, der lod det vokse, og Ham, der
bliver hos os (vers 4). Det er derfor Ham, vi skal takke (vers 5). Og da vil han velsigne os, så
det atter kan blive forår (vers 6). De sidste fire vers (en stor del af salmen) handler ret beset
om det kommende liv samt håbet om alle de gode gaver, vi også der vil få af Guds hånd,
med en indskudt tak derfor (i vers 9).

Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder:
v. 4: Matt 4,4 (Mennesket skal ikke leve af brød alene…)
v1 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. v2 Og da han havde
fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. v3 Og fristeren kom og sagde til
ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.« v4 Men han svarede:
»Der står skrevet: ‘Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af
Guds mund’.
Mens salmen umiddelbart handler om det daglige brød, så er det (ligesom i forhold til
Fadervor) værd at minde om, at livet er mere end brødet.
v. 8: Matt 6,26 (Himlens fugle hverken sår eller høster)
v25 Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og
drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet
mere end klæderne? v26 Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade,
og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? v27 Hvem af
jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?
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Grundtvig laver en lille, vovet kortslutning her, for Matthæus taler om det dennesidige liv,
men Grundtvig forskyder løftet om det sorgløse liv til det hinsidige. Pointen er dog den
samme: at vi skal give slip og lægge livet i Guds hænder.
v. 10: 1 Kor 13,13 (Tro, håb og kærlighed)
v13 Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.
Man kan ved denne lejlighed (igen) lade konfirmanderne læse kærlighedens højsang, som
de gerne må lære udenad.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Find så mange eksempler du kan på salmens høstbilleder.
Spørgsmålet virker ligetil, men mange konfirmander skal nok lige oplyses lidt om, hvad høst
er - og ikke mindst hvad det var på Grundtvigs tid. Men også med trækfugle og andet kan
der være anledning til at tale om årets cyklus og altings tilbagevenden. Og hvor små vi er,
også i den fortælling.
2. Se v. 5. Hvad betyder det at takke for ordet og livet?
Det er altid godt at tale med konfirmander om tak og ydmyghed. Hertil føjes i denne
sammenhæng takken for troen og frelseshistorien.
3. Hvad vil du gerne sige tak for?
Hvis man ikke har benyttet sig af ‘Skriv selv’ siden på side 30, så kan man bruge den i denne
sammenhæng. Ellers kan man på anden vis lade konfirmanderne skrive ned, hvad der
betyder meget i deres liv og er en tak værd.
4. Se v. 8. Hvad er det, vi høster som fuglene?
Der henvises til bibelsteder fra Matt 6,26
5. Se v. 9. Hvad tror du, salmedigteren mener med ordene: ‘For høsten her og høsten
hist’?
Høsten er et væsentligt, bibelsk billede, også for Jesus, se f.eks. Matt 9, 35 ff:
“Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede
evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse. v36 Da han så folkeskarerne,
ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde. v37 Da
sagde han til sine disciple: »Høsten er stor, men arbejderne få. v38 Bed derfor høstens
herre om at sende arbejdere ud til sin høst.”
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Relevans i konfirmandernes liv
1. Årstiderne er relevante for ethvert menneske. Måske en af de eneste
tilbageværende, fælles referencerammer, vi har i vores moderne, fragmenterede
samfund. At leve i og være opmærksom på naturens cyklus er værdifuldt, også for
børn og unge. Også - og ikke mindst - for bymennesker.
2. Memento mori-motivet kan de fleste konfirmander forholde sig til.
3. Talen om tak vil også ramme noget i ethvert menneske: Den lille og den store tak.

At lære udenad
Vers 5 kan læres og også bruges på f. eks. konfirmandlejren.

Aktivitet
Prøv at skrive salmen om til prosa. Salmen rummer en fortælling fra vers til vers, som nemt
kan gøres til en ret spændende fortælling. Den kunne f.eks.lyde: “Udenfor er skoven ved at
visne. Bladene, der for nylig var friske og grønne, er ved at dø. De mister deres saft og kraft
og til sidst må de give slip i træet og falde til jorden. Der vil de rådne og formulde og til sidst
blive jord igen. Samtidig flyver fuglene mod syd. Det er blevet for koldt her. Fuglesangen
hører vi ikke mere, og de få storke er også flygtet til Afrika…”

Afsluttende musikstykke
Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. For denne salmes vedkommende er der tale om vidt
forskellige udgaver af salmen, og vi anbefaler ingen særskilt.
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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.
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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.
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8. Blomstre som en rosengård
Salmen er umiskendeligt knyttet til adventstiden (den bagvedliggende Esajas-tekst er
læsning på 3. s. i advent (1)), og er vigtig at få sunget i adventstiden, fordi man dermed kan
tale om forjættelserne, det Gamle Testamente og vigtige dele af forståelsesrammen for
hele Jesus tid og virke.
Salmen er taget med 1) fordi det er en vigtig kernesalme, 2) fordi den som nævnt herover
kan anskueliggøre de gammeltestamentlige forjættelser, håb og forventninger, men også 3)
fordi man på baggrund af salmen kan tale om skuffede forventninger, og hvad sådanne kan
føre til (langfredag).
Salmen har også et sjælesørgerisk perspektiv, fordi den smukt og billedrigt taler om håb og
forløsning. Endelig kan arbejdet med salmen give anledning til at tale om
adventstraditioner samt forberedelsestid.

Kort om Salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
Hele salmen er skrevet over én tekst i Biblen fra Det Gamle Testamente: et afsnit fra
profeten Esajas’ bog, hvor profeten forudsiger, at Gud engang vil sende sin søn til verden.
Når det sker, vil verden blive forvandlet, og det er den forvandling, salmen handler om.
Esajas profeterede om Messias (Guds søn), cirka 700 år før Jesus blev født, men selv på Jesu
tid kendte alle til Esajas’ forudsigelser, og de betød meget. Mange ventede og glædede sig
til, at Messias skulle komme, for da skulle alt blive godt; ligesom hvis der pludselig væltede
blomster op af den tørre jord i ørkenen.
I salmen tolker Grundtvig de gamle profetier som profetier om Guds søn, Jesus. Salmen
handler altså om fortidens forventninger og løfter, men det er også en salme om alt det
gode, vi stadig kan håbe på og forvente af Gud.
Uddybende
Grundtvig har formodentlig arbejdet på salmen i mange år, og da den endelig var færdig og
blev udgivet i sangværket i 1837, var den på 15 vers. Siden (i 1853) blev den forkortet til de
7 vers, vi kender og bruger i dag.
Salmen er tungt belæsset med bibelske referencer, også flere end de i
Konfirmandsalmebogen citerede, og flere end det umiddelbart synes, idet f.eks. fuglene i
vers 1 kan henføres til en Septuaginta-oversættelse af Esajas 35, 7.
‘Blomstre som en rosengård’ er den salme i samlingen, der kræver flest ordforklaringer, og
det hænger sammen med både salmens sprog, og ikke mindst med det særdeles
mellemøstlige billedsprog. Udfordringen er således stor i forhold til den umiddelbare
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tilegnelse, men der er til gengæld rig mulighed for at dykke ned i salmen og på den
baggrund komme til en større forståelse af Israel og Jesu samtid.

Parafrase og opbygning
Vers 1-4 er én lang, poetisk gengivelse af Esajas 35, 1-7, som er aftrykt herunder.
Det kan give god mening ganske enkelt at ‘genfortælle’ / oversætte disse fire første vers for
konfirmanderne, da de rummer så mange smukke billeder.
Allerede den første sætning rummer, hvis man forstår hvad en ørken er, et smukt og
livgivende billede. Man kan forklare, hvordan de nævnte lokaliteter var kendt for deres
skønhed (vers 1b). Man kan uddybe, hvad de kropslige billeder i vers 2 drejer sig om. I vers
3 ser man for sig, at han kommer, han, der er ventet, og at de mange lidelser da vil fordufte
(vers 4). Vers 4 afsluttes med et citationstegn, og dermed er det direkte Esajas-citat
afsluttet. I vers 5 forklares det kort, at det var alt dette, Esajas profeterede, OG at det hele
blev opfyldt i Kristus. Det er HAM, der forvandler en ørken til et paradis.
I vers 6 takkes Kongen (Kristus) og hans ånd for det gode, han gjorde (og stadig gør = nutid).
I vers 7 bæres løfterne og deres indfrielse ind i fremtiden, hvor de stadig vil foldes ud, idet
der henvises til både nytår (kirkens) og det kommende gyldne år.
Mens Grundtvig oprindeligt, som i ‘Nu falmer skoven trindt om land’, lod salmen have
tydelig brod mod rationalismen, ikke mindst i Sangværkets oprindelige vers 10 og 11, så
rækker det i denne sammenhæng at lade det nye år, nytåret være det timelige år, selvom
Grundtvig altså også tænkte på kirkens lyse fremtid.

Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder:
v. 1-4: Es 35,1-7 (Ørkenen og det tørre land skal glæde sig…)
v1 Ørkenen og det tørre land skal glæde sig,
ødemarken skal juble og blomstre,
v2 den skal blomstre som rosen,
juble med stor fryd.
Den får Libanons herlighed,
Karmels og Sarons pragt.
De skal se Herrens herlighed,
vor Guds pragt.
V3 Styrk de synkende hænder,
gør de kraftesløse knæ stærke,
v4 sig til de urolige hjerter:
Vær stærke, frygt ikke!
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Nu kommer jeres Gud med hævn,
Guds gengæld,
han kommer og frelser jer.
V5 Da skal blindes øjne åbnes
og døves ører lukkes op;
v6 da springer den halte som hjorten,
den stummes tunge bryder ud i jubel.
For vand vælder frem i ørkenen,
bække i ødemarken.
V7 Det hede sand bliver til oaser,
den udtørrede jord til kildevæld.
På sjakalernes tilholdssted
vokser der rør og siv.
v. 3: Es 7,14 (…og hun skal give ham navnet Immanuel ~ Gud med os)
Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn,
og hun skal give ham navnet Immanuel.
v. 4: Matt 11,5 (Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, døve hører…)
Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og
evangeliet forkyndes for fattige.
v. 6: Mark 7,31-37 (Helbredelsen af den døve og stumme)
v31 Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt
igennem Dekapolis. V32 Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at
tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. V33 Jesus tog ham afsides, væk fra
skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; v34 og han så op
mod himlen, sukkede og sagde til ham: »Effatha!« – det betyder: »Luk dig op!« v35 Og
straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne
tale rigtigt. V36 Jesus forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo
ivrigere fortalte de om det. v37 Og de var overvældede af forundring og sagde: »Han har
gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale.«
Med Bibelstederne kan man vise den direkte forbindelse mellem de gamle profetier og
indfrielsen i Kristus.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Adventstiden er en tid fuld af forventning og håb. Hvad håber du på?
Tag afsæt i adventstidens forberedelser og den tilstundende jul og tal med konfirmanderne
om, hvad de glæder sig til i denne tid. Vær også klar til at dykke ned, hvor der er klangbund,
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og hvor man eventuelt kommer til at tale også om bekymringer og ængstelse, brudte
familier o.l. Man kan fortælle konfirmanderne om Grundtvigs julesorg, og man kan
perspektivere julen ved at komme ind på, at det, der for nogen er hjerternes fest, for andre
er en smerternes fest, fordi det så meget desto mere udstiller deres ensomhed og savn.
2. Salmen er fuld af billeder – hvilke?
Der er billeder på skønhed, på fysiske lidelser, der forsvinder og meget andet. Sæt
konfirmanderne i gang med at undersøge, hvad lidelserne går ud på, og hvad de betyder. Få
dem til at forestille sig, hvordan det må være at være lam eller blind og pludselig blive rask.
Tilsvarende: At forestille sig, hvordan det er at være i den golde ørken, der pludselig bliver
til en rosengård.
3. Hvordan ville den bedste af alle verdener se ud for dig?
Alle konfirmander har længsler og håb, og hvis man giver sig tid til en samtale, vil man også
kunne kommer et spadestik dybere end rigdom og berømmelse. Tal med dem om, hvordan
vi kan komme nærmere sådan en ‘perfekt’ verden, og hvad vi hver især kan gøre, men mind
også de snart autonome og selvmægtige mennesker om, at ikke altid ligger i vores hånd.
4. Hvordan kunne en moderne version af denne salme lyde?
Man kan sætte konfirmanderne til at nydigte, tegne eller blot tale om, hvordan salmen
kunne lyde, og hvilke billeder man ville bruge i dag. Hvad er ultimativ skønhed? Hvad er den
værste lidelse, man kunne blive ramt af og befriet fra?

Relevans i konfirmandernes liv
Mens salmen i sit sproglige og bibelske univers er langt fra os moderne mennesker, sådan
at en del af formålet med gennemgangen af salmen i det hele taget er at gøre opmærksom
på netop dette, så viser det sig også, at den rammer noget universelt og evigt gyldigt. Den
bro, der derved dannes fra fjern fortid til erfaringsnært konfirmandliv, kan virke ganske
stærkt.

At lære udenad
‘Blomstre som en rosengård, skal de øde vange’ er en kort og løfterig sætning.

Afsluttende musikstykke
Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Sankt Annæ Pigekor.
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9. Det kimer nu til julefest
En af de mest brugte salmer juleaften, der aktualiserer Jesu fødsel. Ofte brugt som
indledning til gudstjenesten.
I gruppen bag udvælgelsen af salmerne til Konfirmandsalmebogen brugte vi en del tid på at
overveje, hvilken eller hvilke julesalmer, vi skulle medtage. Den ubetinget mest populære
er nok ‘Et barn er født i Bethlehem’, men den kender alle, og hvor meget interessant er der
egentlig at sige om den? Og så begynder diskussionen, om ‘Dejlig er jorden’, ‘Julen har
bragt’ eller nærværende salme er den ‘mest brugte’. Samtidig ville det være mere
nærliggende at medtage fem julesalmer og ikke bare en, hvis vi ser på, hvor meget
julesalmerne fylder blandt de ‘kendte og elskede salmer’. Vi blev dog enige om, at denne
salme både er populær, og at den rummer både julenat, inkarnationen og den vigtige
bevægelse fra fortid til syngende, aktualiseret nutid.

Kort om salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
Der findes rigtig mange kendte julesalmer som f.eks. ‘Et barn er født i Bethlehem’, ‘Dejlig er
jorden’, ‘Glade jul’ og så denne. Måske skal du synge nogle af dem i kirken eller omkring
juletræet, når du fejrer jul med din familie? Den julesalme, vi har taget med her i
Konfirmandsalmebogen, er oprindelig skrevet af Martin Luther, men Grundtvig har
gendigtet den, og som den står her, er det nok mere en salme af Grundtvig end af Luther. I
vers 1 bliver der talt om de klokker, der kimer (ringer meget hurtigt) juleaften. Sådan gør
man stadig mange steder for at markere, at julen er en af de helt store festtider. Og så
beskriver salmen, hvordan Jesus engang blev født og lagt i en helt simpel vugge, selvom han
var Guds søn. Og Grundtvig gør det smarte, at han også bruger nutid i salmen for at
understrege, at det hver jul er, som om Jesus bliver født igen, lige midt iblandt os. Her og nu.
Uddybende
I Dejlig er jorden står der: ”Slægt skal følge slægters gang”. Det er en fin påmindelse om
den store sammenhæng, vi hører hjemme i, hvor der er mennesker før os, der har elsket,
kæmpet, grint og grædt, og mennesker efter os, der vil gøre det samme. Intet menneske er
en ø, for vi er bundet til den store historier, der suser med i vores liv på flere niveauer familiehistorien, vores lands historie og den største af dem alle: Kristendommes historie.
I ”Det Kimer nu til julefest” suser historien også med på flere niveauer. Grundtvig gav den
overskriften: ”Morten Luthers Jule-Psalme. (Frit fordansket)”. Dens historiske rødder går
nemlig tilbage til 1500-tallet, til Luther, men samtidig må man sige, at Grundtvigs gavmilde
frihedsbegreb, for Loke såvel som Thor, også gjaldt hans egen gendigtning. For han har
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digtet videre og skrevet om, så salmen fik fornyet relevans, og kristendommen blev
forkyndt på Grundtvigsk vis, så den syngende menighed med sin egen nutids historie bliver
draget ind i salmens fortælling, kommer med på marken julenat, og dermed bliver Jesu
fødsel, den historiske begivenhed også en begivenhed i den syngendes eget liv. Den store
historie bliver bundet sammen med den enkeltes historie.
Men også landets historie suser med i salmen. Den er nemlig skrevet midt i en alvorlig
krisetid for Danmark. Det stod rigtig skidt til i riget: Vi havde mistet magt og var blevet
ydmyget, da Kong Frederik den VI havde lagt sig ud med flere af sine europæiske
kongekollegaer, da han holdt med Napoleon. Derfor havde englænderne vendt sig mod
Danmark og havde i 1807 bombet København og ødelagt meget af vores krigsflåde. Men
ikke nok med det, så endte det nogle år senere med, at Danmark gik statsbankerot (1813)
og måtte afstå Norge! Alt det stod Grundtvig, som alle andre danskere, midt i. Og den
historie er med i hans gendigtning af Martins Luthers salme. For netop i de år var det ekstra
trøsterigt med fødslen julenat af en konge, der ikke gik op i ære, magt og guld - al den
verdslige magt - når nu det stod så fuldstændig skidt til på rigets konto! Det var grund til
både glædestårer, taknemmelighed og fest, at Gud kom til jorden for at være sammen med
os og lyse natten op! Og sådan er det stadig i dag (-;

Parafrase og opbygning
”Det Kimer nu til julefest” er som døren ind til Narnia. Mens vi synger salmen, får vi åbnet
vores liv for et nyt perspektiv og en ny virkelighed, som vi sammen kan glædes over.
I de tre første vers tages vi med tilbage til den første julenat, til Davids by, til hyrderne og
barnet. I vers 4 og 5 beskrives det forunderlige, at det største har vist sig i det mindste,
selvom vi ikke har noget på jorden at tilbyde Gud søn,der er godt nok til ham - hverken guld
eller perler! Men alligevel ligger han der i en ydmyg krybbe, svøbt i klude og har med sin
ankomst på forunderligste vis bragt himmelen ned på jorden til os. Derfor kan vi i vers 6 og
7 være glade og prise Gud, fordi lyset er blevet tændt i vores liv, skyggers land. Og så i vers
8 synge sammen om det, vi har set er opfyldelsen af de gammeltestamentlige profetier. Og
sluttelig i vers 9 kan vi invitere barnet med tilbage fra vores tidsrejse til den første julenat
og ind i vores liv med bøn om, at han vil bringe julen til os og dermed lade virkeligheden
dengang og nu smelte sammen til vores taknemmelighed og glæde.

Bibelsteder og øvrige referencer
v. 2-3: Luk 2,1-14 (Jesu fødsel og hyrderne på marken)
v1 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde
folketælling i hele verden. v2 Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i
Syrien. v3 Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. v4 Også Josef drog op
fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af
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Davids hus og slægt, v5 for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som
ventede et barn. v6 Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; v7 og hun fødte sin
søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem
i herberget.
v8 I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres
hjord. v9 Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev
grebet af stor frygt. v10 Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor
glæde, som skal være for hele folket: v11 I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er
Kristus, Herren. v12 Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en
krybbe.« v13 Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste
Gud og sang:
v14 Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
v. 5: 1 Pet 1,18 og Mark 10,45 (Jesus har løskøbt os)
I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det
tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre.
For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give
sit liv som løsesum for mange.
v. 7: Luk 1,79 (“… for at lyse for dem, der sidder i mørke”)
… for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på
fredens vej.
4 Mos 24,17 (Jakobs stjerne)
Jeg ser ham, dog ikke nu,
skimter ham, men ikke nær.
En stjerne træder frem fra Jakob,
en herskerstav rejser sig fra Israel,
den skal knuse Moabs tindinger
og issen på alle Set-sønnerne.
v. 8: Luk 24,32 (“Brændte vore hjerter ikke i os…”)
De sagde til hinanden: »Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og
åbnede Skrifterne for os?

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Sammenlign v. 1 og v. 9. Jesus steg ned til ‘lave hytter’ dengang i Betlehem. Hvordan
kan han samtidig være ‘hyttegæst’ hos os i dag?
Fordi julenats historie bliver vores historie. Se ”salmens opbygning”.
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2. v. 3: Hvordan kan vi gå lige som hyrderne ind til barnet?
Spørgsmålet giver mulighed for nå et skridt nærmere det helt forunderlige, som julenats
begivenhed er. Hyrderne havde ikke hvert år til jul hørt historien om Jesu fødsel i skolen, i
julekalenderen, i kirken. Den var ikke blevet en af mange historier – men var en
banebrydende ny begivenhed, som gjorde hyrderne stille, lyttende og jublende glade. Er
det muligt at skrælle nogle af lagene af, så konfirmanderne kommer lidt tættere på den
første julenats fornemmelse?
3. Se v. 5. Hvad betyder det, at Jesus har købt os ‘et himmelsk liv’?
(se evt. Mark 10,45: ”For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men
for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange”).
Som indledning kan man spørge konfirmanderne: Hvad er et himmelsk liv? Nogle vil måske
svare, at det har med det evige liv at gøre, andre vil svare, at det er når livet her på jord er
rigtig godt. Begge dele er rigtige. Jesus kom med bud om fred, glæde, fællesskab og
tilgivelse. Og netop erfaringen af de ting, kan virke som glimt af himlen på jord i vores liv.
Jesus levede, døde og opstod for vores skyld. For at vise os vejen og gå den for os. Og
derfor har vi gennem ham del i det himmelske liv.
4. Se v. 9. ‘Hold selv i os din julefest’. Hvornår er du mest i julestemning?
I forbindelse med det spørgsmål vil der ganske sikkert komme svar, der relaterer sig til det
at være sammen med dem, man elsker. Det kan give anledning til en fin samtale om julen
som en fest, der understreger fællesskabet – også i den helt store skala, fordi Gud med Jesu
fødsel vælger at træde helt ind i vores liv og verden. Han vælger det nære fællesskab med
os på trods af alt bøvlet.
Derudover vil nogle nok også komme ind på det at pakke gaver op. For det er et dejligt
højdepunkt, mange børn og unge ser frem til. Det kan være en lejlighed til at tale mere
overordnet om, hvad en gave er. Og hvilke julegaver, der var de første (de tre vise mænd,
der kom med guld, røgelse og myrra). Inddrag f.eks. også vers 1 – se nedenfor.
Øvrige temaer, man kan tage op
Nytårsgaver i vers 1 – på Grundtvigs tid var det ikke så almindeligt med julegaver. Til
gengæld gav mange nytårsgaver – i form af tøj eller brugsting særligt til ens tjenestefolk.
Hvornår giver vi gaver i dag? Kan konfirmanderne nævne forskellige lejligheder? Gaven er
oprindeligt en markering af en ganske særlig begivenhed og gavmildhed… men hvad tænker
konfirmanderne selv: Hvad er gaven et udtryk for – pligt, lyst, ønske, bagtanke?
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Relevans i konfirmandernes liv
1. Grundtvig forsøgte at tage os med tilbage til den første julenat i sin salme. Prøv at få
konfirmanderne med på legen. Hvis de var hyrderne første julenat, og de så hundredvis af
engle svæve rundt i natten, den mystiske stjerne på himlen, sangen i luften og barnet med
lys omkring i krybben – hvordan ville de så have reageret? Ville der være plads til det
forunderlige i deres liv eller ville de have verfet det af vejen med et ”nej, det må der være
en videnskabelig forklaring på!”.
2. Hvad betyder det, at Gud gør sin historie til et med konfirmandernes? Hvad kan man
forestille sig, kan være godt ved at have Gud med på vejen i sit liv? Og måske sin død? Hvad
er det, Gud kan give os, som vi ikke selv kan?
Her er der mulighed for at komme ind på en snak om, hvor meget vi bærer og skal bære
selv. Hvor meget magt har vi i vores eget liv – og hvad er ude af vores hænder?
Kærligheden kan vi ikke selv bestemme over – heller ikke sygdom og død. Måske kender
konfirmanderne situationer, hvor de har haft brug for en kraft udefra. Eller situationer, hvor
det har været svært at tilgive – og hvor man kunne have bedt om hjælp dertil. Små og store
eksempler fra dagligdagen, hvor det kan give mod, styrke, lys og håb at have fælles historie
med Gud.

At lære udenad
V. 3: ”Og lad os gå med stille sind som hyrderne til barnet ind”
V. 7: ”Nu tændtes lys i skyggers land”

Afsluttende musikstykke
Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten
‘Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Tyst.
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10. Guds nåde er en vintergæk
Salmen kan bruges hele året, da tilknytning til vinter og faste ikke er afgørende. Ikke desto
mindre passer den meget godt ved vinter- og fastetide, sådan cirka midt i forløbet, fordi
konfirmanderne på det tidspunkt har sunget en række klassiske salmer, og fordi vi nu er i
tiden efter høst, efterår, advent og jul. Nu kan vi gå i gang med forsøg på at male nyere
gudsbilleder.
Det er særdeles givende at slippe konfirmanderne løs i Grotrians vilde billedunivers, og vi
oplever ofte, at man der får andre konfirmander i tale end dem, der hurtigt kan svare rigtigt
i andre sammenhænge. For at understrege denne pointe har vi også givet mulighed for, at
man i forlængelse af salmen kan tegne lidt.
Brug eventuelt salmen som afsæt for at tale om metaforer, poesi, ’virkelighed’ og
fortolkning. Man kan eventuelt sætte sig ind i Grotrians univers ved at læse Louise Højlunds
artikel om Grotrian på
http://syngnyt.dk/onewebmedia/H%C3%B8jlund%20om%20Grotrian.pdf

Kort om Salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
Simon Grotrian er en ny salmedigter, der skriver meget anderledes i forhold til alle de andre.
Han maler mærkelige ordbilleder og bruger mange helt nye ord. Han bruger sproget
kreativt, og det er altid spændende at gå på opdagelse i hans tekster. Det er ikke altid, man
skal ‘forstå’ Grotrians salmer, som man skal med de fleste andre. Nogle gange skal man
bare se for sig, hvad han beskriver med ord. Eller ‘mærke det’. Og nogle gange vil man
opleve, at man tager ord med sig, som man kan gå og tygge på gennem hele livet og
opdage, at de hele tiden giver nye smage fra sig.
I denne salme prøver Grotrian at sætte ord på hvad Guds nåde, Guds rige, Guds øje og Guds
kærlighed er.
Uddybende (se under ‘parafrase og opbygning’)

Parafrase og opbygning
[Følgende tekst stammer fra udgivelsen ‘100 kommentarer til salmebogstillægget 100
salmer’ (Syng Nyt, 2016) og er Morten Skovsteds kommentar til nærværende salme]
Teksten stammer fra udgivelsen ‘Jordens salt og verdens lys’ fra 2006 og har siden fået
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melodi af Jesper Gottlieb, som i 2007 udgav samlingen ‘Salmeregn’ med en række nye
melodier til Grotrians tekster. Salmen er placeret under ‘faste’ og egnet til fastetiden, dels
fordi den nævner ‘fastetidens bøn’, men også fordi den i anslaget kredser om
vintergækken, udplantning og jorden, der grønnes, hvilket alt sammen er håbsbilleder talt
ind i en årstid, hvor vinter snart skal afløses af forår og påske.
Søren Ulrik Thomsen har hævdet, at der ikke er blevet skrevet salmer siden Jakob Knudsens
‘Se, nu stiger solen af havets skød’ fra 1891. I det nævnte essay henviser han til afstanden
mellem menneskelivet og ‘de højeste ting’, mens han i foredrag har anført som
begrundelse for denne salmetørke, at mennesker i dag - herunder salmedigtere - ikke
længere lever i det spændingsfyldte rum mellem himmel og helvede, evighed og
timelighed, Gud og Satan, som de gamle salmedigtere gjorde. Men Simon Grotrian beviser i
denne og mange andre salmer, at der ikke mangler spændinger at skrive ud fra, heller ikke i
vores tid. Det samme kan i øvrigt siges om Ole Sarvigs og Iben Krogsdals salmer.
Denne salme kredser om en række paradoksale modsætningspar, bl.a. mellem den enkeltes
ensomhed og fællesskab i Gud. I et stærkt, poetisk sprog antydes, hvad Guds rige er. Ikke
udtømmende og slet ikke dogmatisk, men billedligt og malende.
Det er påfaldende, hvor mange motiver Grotrian kan få med i en enkelt salme: nåde,
fastetid, bøn, Guds rige, nattesorg, håb, Guds åsyn, dåben, Jesus som lærer, synd (foden
der glider) og afsluttende missionsbefalingen og kærlighedsbuddet i ét. Der er for en gangs
skyld ikke bibelcitater gemt i Grotrians tekst, men til gengæld er der nye orddannelser, som
der ofte er: hverken fostergave, ammesø, englekø, tordensol eller samlepol er at finde i
nogen ordbog. Grotrians salmer rummer sjældent egentligt kronologisk eller fortællende
forløb, og de kan derfor læses som enkeltvers, som enkelte linjer eller som enkelte ord. Der
males billeder med ord, og Grotrians salmer rummer mange fortættede erfaringer, tanker
og følelser. Man bliver ikke altid færdig med Grotrians ord, og det er bestemt heller ikke
meningen. Til gengæld er det spændende at blive i dem. Jeg bruger ofte Grotrians salmer til
dåb og ikke mindst til konfirmander, fordi vi over for dette særegne, digteriske univers står
under samme himmel. Det er tydeligt for enhver, at her har ingen den helt rigtige og den
helt færdige tydning, så det er bare med at komme i gang. Sammen.
At Guds nåde i vers 1 er en fostergave, må betyde, at den er os givet fra allerførste
begyndelse: den er et menneskevilkår. For en præst kan det muligvis synes problematisk, at
det ikke er dåben, der nævnes som Guds nådesakt, men det ene behøver ikke udelukke det
andet. At nåden skænkes fosteret kan - også med henvisning til Salmernes Bog 139,16 - ses
som et stærkt billede på, at vi modtager Guds nåde ufortjent og uden modydelser. Under
alle omstændigheder kan nåden plantes ud i livet, og da vil den gøre alt grønt og besejre
angsten.
I vers 2 er Guds rige en ammesø. Det er i sandhed et mystisk billede, som næppe har noget
med svineavl at gøre, selvom man der rent faktisk har ammesøer. Den ammesø, der er tale
om her, er dog tydeligvis en sø i landskabet, da den kan spejle himlens fugle. Hvad Guds
rige er, kan ingen sige præcis, og det er ret tydeligt her i salmen. Guds rige, så vel som Guds
nåde, Guds øje og Guds kærlighed kan kun beskrives i billeder. Så det gør Simon Grotrian.
I vers 3 er Guds øje således både en tordensol og en samlepol, og jeg har prøvet flere gange
at tale med mine konfirmander om disse to billeder. Jeg spørger dem indledningsvis, hvad
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de mon tror en tordensol er. Der bliver som regel helt stille, indtil jeg spørger en, der ikke
har rakt hånden op, og han eller hun siger ”Det ved jeg ikke”. Dertil svarer jeg: ”Det er
fuldstændig korrekt svaret. Det gør jeg heller ikke!”. Og med denne fælles uvidenhed som
udgangspunkt kan vi så søge at komme et svar nærmere. Der er altid en meget synlig
lettelse og iver at mærke, når vi går til opgaven på denne måde, og vi kan da snakke os frem
til, at torden er farlig og har været betragtet som sådan i Danmark, også for over 1000 år
siden. At det har været knyttet til det religiøse også i førkristen tid, fordi der er knyttet
voldsomme kræfter til tordenvejr. Tilsvarende er solen både livgivende og farlig, fordi man
ikke kan holde til at se den ”lige i øjnene”. Guds øje er således både noget frygteligt, noget
stort, noget overnaturligt og noget varmt og livgivende. Simon Grotrian siger selv om dette
flertydige gudsbillede: ”Hvorfor i alverden skal det være noget, man kan skære ud i små
tern? Vi skal ikke udgrunde noget. Det ikke at ville udgrunde alting er en måde at være barn
på”.
I dåben samles vi alle under samme blik, sådan at vi, selv når livet smerter, kan se engle le.
En sådan latter set gennem smertens briller kan måske være provokerende, men det kan
også være vidnesbyrd om, at livet altid er større end min smerte. For ”ene er vi flere”
(sidste linje i vers 1), og håbet kan massere (sidste linje i vers 2), hvilket er et sært billede,
men helt tydeligt har at gøre med noget, der kan lindre og løsne op. Der er som sagt mere
på færde, end man skulle tro (sidste linje i vers 3), og alt det skal vi både leve af og give
videre (vers 4).
Fasten fylder ikke meget i vor tid, men så meget desto mere kan der være grund til at tage
fastetemaet op uden at forfalde til romantisering af dengang, hvor kirkens fester var synlige
og netop kirkelige. Fasten er tid til at se indad, og det kan man passende gøre i poetiske
syner.

Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises ikke til nogle skriftsteder, men man kunne (om end en
smule subtilt) alligevel pege på et par stykker, begge til vers 4, hvor Jesus kommer på
banen:
Joh 4, 6, hvor Jesus siger om sig selv: “Jeg er vejen, sandheden og livet“, idet han således
viser os en ny (alfar)vej i livet.
Luk 2, 41-52 (Jesus som barn i templet): barn Jesus er din lærer. Et udsagn, der også kan
knyttes til de beretninger, hvor børnene fremhæves som forbilleder.
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Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Hvordan virker det, når Grotrian bruger ord, som egentlig ikke findes?
Spørgsmålet er naturligvis åbent, men tanken bag det er, som nævnt ovenfor, at stille
konfirmanderne i det åbne rum, hvor ordet skaber, hvad det nævner. Der hvor man søger
og måske finder ord, der kan sige noget nyt eller åbne for en forståelse af det store i livet…
der er langt større end vores sædvanlige ord.
2. Hvad kommer du til at tænke på, når du hører ordene ‘fostergave’, ‘ammesø’ og
‘tordensol’?
Konfirmander vil sædvanligvis bruge ord som ‘mærkeligt’ og måske endda ‘ulækkert’ (om
ammesøen), men det kan igen lede til en diskussion af, hvilke ord man kan og bør bruge om
det guddommelige. Og man kan forklare, at Biblen er fyldt med mange og meget forskellige
billeder på Gud. Han er en klippe, en ørn, en tornebusk etc.
3. Prøv med egne ord at beskrive, hvordan de ting, Grotrian beskriver, ser ud.
Dette kan lede hen til eller kombineres med ‘Tegn-selv’-siden på side 56.
4. Det er svært at forklare med et enkelt ord, hvad Guds nåde er. Hvilke ord ville du bruge
om den?
Spørgsmålet kan forlænges til også at omhandle ‘Guds rige’ (vers 2), ‘Guds øje’ (vers 3) og
‘Guds kærlighed’ (vers 4). Gør gerne en pointe ud af, at Jesus igen og igen bruger billeder i
sine lignelser, fordi de skaber kropslighed, identifikation og nye indsigter.

Relevans i konfirmandernes liv
1. Udover den relevans, som poesi bør have i ethvert menneskes liv, så kan man her knytte
an ved den erfaring, man ikke mindst har i puberteten: at livet ofte kan være svært at
begribe og at sætte ord på.
2. Man kan tale om faste, som på den ene side er fjernt for konfirmanderne, men som på
den anden side er særdeles nært, hvis man begynder at tale om slankekure, kropskontrol
og meditation. Man kan også tage en spændende snak med konfirmanderne om frivilligt
afkald, f.eks. på Smartphones og iPads. De fleste vil også kende muslimske kammerater, der
faster hvert år.
3. I flere vers tales der om ensomhed og om den trøst, der er (som masserer vores sjæl).
Dette kan konfirmanderne også forholde sig til.
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At lære udenad
Tjaa 

Afsluttende musikstykke
Fra Playlisten er der ingen indspilninger af denne salme at pege på.
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11. Hil dig, Frelser og Forsoner
Generelt om de tre påskesalmer:
Påsken er overmåde vigtig (også) i konfirmandforberedelsen, og vi har udvalgt tre salmer til
påsken, hvoraf denne er den første. For et par ord om valget af de tre salmer til påske, se
den korte introduktion på hjemmesiden, hvor vi også peger på et par supplerende
påskesalmer. Se http://syngnyt.dk/onewebmedia/Kort%20indtroduktion.pdf.
Påskesalmerne kan synges og bruges enkeltvis, men de kan også indgå i et samlet
påskeforløb, f.eks. på en konfirmandlejr eller på en temadag, eventuelt sammen med
skolen. Mange skole-kirke tjenester har forløb om påsken, som man eventuelt kan knytte
an ved.

Kort om Salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
En påskesalme om Jesus på korset, som er en af de allermest populære salmer i
Salmebogen, også blandt konfirmander. Den er skrevet af Grundtvig med inspiration fra et
digt fra 1200-tallet, som i mange vers beskrev hver enkelt kropsdel af Jesus, der hang på
korset. På den måde fungerede digtet som en slags meditation, og der var ikke sparet på
detaljerne om blod, sår og smerte.
I Grundtvigs version af salmen, som vi synger i dag, handler det ikke kun om Jesu lidelse,
men også om, hvad Jesus gjorde for os ved at prædike om kærlighed og ved at være villig til
at gå hele vejen og betale den højeste pris.
I de første vers betragter man korset og undrer sig over, hvorfor han dog gik frivilligt i
døden. I vers 3 får vi svaret: Kærligheden var stærkest. I vers 4-6 beder man om, at Jesu død
kan bane nye veje, også selvom man ikke har fortjent det. I de tre sidste vers takker man for
Guds offer og glæder sig over, at Guds kærlighed vil hjælpe en gennem hele livet. Helt ind i
evigheden.
For mange er vers 7 det vigtigste vers, og nogle bruger det vers som aftenbøn.
Uddybende
‘Hil dig, Frelser og Forsoner’ er et stort konfirmandhit, og hvor det nok i høj grad skyldes
melodien
(se, om I kan sælge den til konfirmanderne på Laubs melodi...), så rummer teksten også en
kraft og århundreders dybde og indsigter. Det kan konfirmanderne mærke.
Salmen er egentlig en gendigtning af et digt på 12 vers af munken Arnulf af Louvain fra
1200-tallet. Bønnen var på latin og hed, oversat: “Bøn på vers ved hvert af lemmerne på
den lidende og til korset fæstnede Kristus". Den bestod af en række led/vers, hvor den
læsende/bedende/mediterende munk ved hvert vers dvælede ved en del af Jesu krop, idet
man begyndte med fødderne, og kun langsomt løftede blikket fra knæene, til hånden, siden
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brystet, hjertet og til sidst ansigtet.
Det samme digt ligger bag DDS 193, ‘O, Hoved højt forhånet’.
Som det så ofte gælder, når Grundtvig har nydigtet en salme, så ender det med at være
mere Grundtvig end den oprindelige digter, og således flyttes fokus også her i Grundtvigs
bearbejdning fra den enkeltes betragtelse af Jesus lidelse til glæden over, hvad Jesus død
har gjort for den syngende.

Parafrase og opbygning
Som det også er anført i Konfirmandsalmebogens ‘Kort om salmen’, så rummer salmen en
dramatisk og stramt komponeret bevægelse fra den første hilsen i første linje til Paradiset i
den sidste. I den forstand har salmen stadig karakter af en meditation, der fører en et nyt
sted hen.
I første vers hilser den syngende frelser og forsoner på korset og konstaterer - endnu en
gang med hentydning til sin egen tids kolde rationalisme - at Jesus ikke bare en gang, men
til stadighed må lide hån og spot. Den syngende vil ikke desto mindre, eller så meget desto
mere - smykke korset, fordi det er et tegn til frelse. I vers 2 udtrykkes der undren over,
hvorfor han dog gik frivilligt i døden med henvisning til Filiperhymnen, Fil 2, 5-11. I vers 3
får vi svaret til vores undren: Kærligheden var stærkest. Således indledningen.
I vers 4 kommer den syngende selv på banen, og det er ikke nogen køn historie: Intet har
jeg at lægge frem for Gud (Kyrie Eleison). Dog tror jeg (vers 5), at der fra Jesus vunder kan
flyde en kraft, der er større end min synd, og den beder jeg om at få ledt ind i mine årer
(vers 6).
I vers 7 kulminerer salmen i foreningen af Kristus og den syngende, for hvem alt nu hænger
sammen i den rette sammenhæng.
I de sidste to vers takker man derfor for Guds offer og glæder sig over, at Guds kærlighed vil
være hos en, helt ind i evigheden.

Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder:
v. 1: Matt 27,29 (Tornekroningen)
…flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og
faldt på knæ foran ham, hånede ham og sagde: »Hil dig, jødekonge!
v. 2: Fil 2,6-8 (Jesus giver afkald på at være Gud lig, og ofrer sig)
v6 han, som havde Guds skikkelse,
regnede det ikke for et rov
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at være lige med Gud,
v7 men gav afkald på det,
tog en tjeners skikkelse på
og blev mennesker lig;
og da han var trådt frem som et menneske,
v8 ydmygede han sig
og blev lydig indtil døden,
ja, døden på et kors.
v. 5: 2 Mos 17,6 (Vand af klippen)
Dér, på klippen ved Horeb, vil jeg stille mig foran dig. Når du slår på klippen, strømmer der
vand ud af den, så folket kan drikke.« Det gjorde Moses for øjnene af Israels ældste,
Joh 6,53-54 (Nadveren)
Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis ikke I spiser Menneskesønnens
kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. V54 Den, der spiser mit kød og drikker mit blod,
har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.
v. 8: Rom 6,23 (Syndens sold)
For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.
v. 9: Luk 23,43 (Korsordet til røveren)
Og Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.«
De mange bibelhenvisninger kan give anledning til en gennemgang af langfredagens
begivenheder og lidelseshistorien i det hele taget.
Som øvrig reference skal nævnes Mel Gibsons film ‘The Passion of the Christ’. Den er
ganske vist for barsk til de fleste konfirmander (til trods for at de dagligt ser det, der er
værre), men den understreger på stærkeste vis den grundlæggende pointe, at Jesus frivilligt
gik ind i smerten for at vise os en ny vej. Hvis man ser og forstår de sidste to sekunder af
filmen (hvor Jesus rejser sig fra gravstenen), så fremtræder de foregående to timers lidelse
pludselig i et helt nyt lys. Når man nu ikke kan se filmen, så kan man i det mindste
genfortælle lidelseshistorien, så konfirmanderne forstår, at det gjorde ondt den dag.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Hvorfor tror du, at denne salme er blevet så populær?
Der kan anføres subjektive argumenter, men man kan også tage en snak om, hvordan en
salme gennem 8 århundreder stadig har noget at sige. Det virker paradoksalt, at en salme,
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der handler om blod og kors og tornekrans, kan tale til os i vor tid.
Man kan også vove at synge den på Laubs melodi og diskutere, om salmen stadig er lige så
god. Eller bedre ;-)
2. Se v. 4. Hvad betyder ‘hjertets hårdhed, hjertets kulde’ og hvad kan hjælpe mod det?
Det umiddelbare svar i denne sammenhæng (og salmens svar) er 1) Vores syndighed 2)
Jesus. Dette kan være interessant at tale om og dykke ned i, både forsoningslære og
offertanken, men man kan også komme omkring den hårdhed, konfirmanderne selv kender
– fra sig selv og fra andre. Og man kan tale om, hvordan man bløder op på den slags.
3. Se v. 6. Hvad betyder ordsproget: ‘Tro kan flytte bjerge’?
Idet der henvises til 1. Kor 13, hvorfra citatet stammer, kan man tale om magt og afmagt.
Hvad er det, jeg selv kan – ved egen kraft- og hvad kan jeg i kraft og tro og HANS kraft?
4. Hvad betyder ‘korsets gåde’?
Spørgsmålet peger på det store paradoks: at korset, som er et torturinstrument (se ‘Vidste
du…’ efter salmen), også er et livgivende tegn på frelse. Grundtvig nyfortolker i øvrigt
Arnulfs gamle salme netop derved, at han flytter fokus fra korset og de blodige sår til den
smukke betydning, korset har for os.
5. Hvad handler de sidste to vers om?
Hvor det er indlysende, at de to vers handler om døden og det evige liv, så kan de give
anledning til en dybere snak om, hvad det egentlig er, vi mener med det evige liv. Man kan
fortælle, hvor meget det betød engang og tage en snak om, hvad det betyder, eller kunne
betyde for os, at have et evighedsperspektiv.

Relevans i konfirmandernes liv
Salmens univers kan synes langt fra konfirmandernes hverdag, men der er alligevel
tilknytningspunkter.
1. Dette at betragte Jesus på korset har de fleste af os nok prøvet. Det er en gåde, hvad han
laver der (v. 1 og 2).
2. At kærligheden er stærkere end døden oplever man, når de døde lever videre i vores
hjerter og vores erindring (v. 3).
3. Vi kender også følelsen af ‘hjertets hårdhed’ både hos os selv og andre.
4. Vers 7 handler om at finde mening og tryghed i noget eller nogen, som ikke er os selv.
Det kender konfirmanderne forhåbentlig fra forholdet til deres forældre og øvrige familie.
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At lære udenad
Vers 6:
Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

Afsluttende musikstykke
Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Chris Minn Doky og Søren
Huss.
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12. Påskeblomst, hvad vil du her?
Generelt om de tre påskesalmer:
Påsken er overmåde vigtig (også) i et konfirmationsforløb, og vi har udvalgt tre salmer til
påsken, hvoraf denne er den første. For et par ord om valget af de tre salmer til påske, se
den korte introduktion på hjemmesiden, hvor vi også peger på et par supplerende
påskesalmer. Se http://syngnyt.dk/onewebmedia/Kort%20indtroduktion.pdf.
Påskesalmerne kan synges og bruges enkeltvis, men de kan også indgå i et samlet
påskeforløb, f.eks. på en konfirmandlejr eller på en temadag, eventuelt sammen med
skolen. Mange skole-kirke tjenester har forløb om påske, som man eventuelt kan knytte an
ved.
Om denne salme:
En evig aktuel påskesalme, fordi den indeholder en rejse fra tvivlen til troen. Den giver det
moderne menneske plads til at bølge mellem mismod og håb, og sætter ord på både det
fortvivlende og opløftende i den bevægelse.

Kort om salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
Grundtvig skrev denne salme i en periode af sit liv, hvor han havde det svært, fordi han ikke
blev anerkendt for de ting, han skrev. Han sad og kiggede trist ud af vinduet, da hans kone
kom ind af døren med en buket påskeliljer, og pludselig blev Grundtvig mindet om
påskeliljerne fra sin egen barndom, når han gik til påskegudstjeneste med sin mor. På
Grundtvigs tid blev påskeliljen betragtet som en slags ukrudt, lidt ligesom mælkebøtter, og
de fine københavnere kunne finde på at kalde bønderne for “påskeliljer” som øgenavn. Så
påskeliljen fik Grundtvig til at tænke. Og skrive. For også Grundtvig følte sig tit selv bondsk
som en påskelilje. Men da gik det op for ham, at Jesus også var en slags påskelilje, der ikke
blev anerkendt af de rige og fine, men som alligevel opstod påskemorgen – som en smuk
påskelilje. Så Grundtvig skrev og skrev om påskeliljen og havde til sidst et digt på 30 sider,
der nu er blevet forkortet til denne salme.
Uddybende
Hvilken grim ælling drømmer ikke om at blive en svane? Grundtvig var en grim ælling, da
han i 1817 skrev påskeblomst. Han befandt sig på det tidspunkt i en periode af sit liv, hvor
han havde opgivet at søge embede som præst og i stedet levede af den økonomiske hjælp,
han kunne få fra forskellige mennesker, mens han ene mand skrev og udgav tidsskriftet
Danne-Virke. Han havde allerede været igennem flere svære perioder i sit liv og var ikke
anerkendt i de rigtige kredse i København. Han var nærmere kendt som en, der
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provokerede og forargede – og dermed trådte ved siden af: En grim ælling i flokken.
Og den biografi smelter sammen med den store historie i Påskeblomst, hvor den undseelige
blomst ender med at få størst værdi af dem alle: Et håb og en trøst. Men Grundtvig hæver
sig samtidig op fra sin egen sammenhæng ved at lade sit ”jeg” bliver til menighedens ”vi” i
den teologiske tankestrøm, der begynder i tvivl men ender i tro.

Parafrase og opbygning
Salmen er bygget op som en samtale med en påskelilje, der står på digterens skrivebord.
Den indeholder en meget dramatisk udvikling hos et menneske /en menighed, der på kort
tid går fra at være på gyngende, usikker grund, fuld at spørgsmål til at nå, i hvert fald for en
stund, til en overbevisende trosvished. I de to første vers bliver påskeliljen udfordret på sin
legitimitet – hvorfor er du overhovedet her? Du har ingen duft, ingen pragt! Du er ikke
smuk som rosen eller liljen, men vokser vildt overalt, som udskud og ukrudt i storm og
regn! Men i slutningen af vers to bliver sløret så løftet for legitimiteten - påskeliljen har en
betydning, som ingen af de andre har. Og den betydning vækker en masse spørgsmål i vers
3. Alle påskens spørgsmål. Alle tvivlens naturlige spørgsmål. Som der bliver konkluderet på i
vers 4. For hvis opstandelsen ikke findes, hvad er så det hele værd? Så er det flygtigt, så skal
vi glemmes og visne og ikke lyse og leve igen efter døden. Det er mismodets opgivende
vers! Men så sker der en forvandling i vers 5. Tvivlen bliver til tro – da digteren ”drikker” af
påskeliljen – det vil sige indoptager betydningen af påsken, så den bliver til indsigt og tro.
Opstandelsestroen bliver en del af digteren, så den pludselig står klar og stærk, og alle
tvivlens spørgsmål bliver gjort til skamme i vers 6 med trosbekendelsen: Ja, jeg ved, det du
siger, er sandt – Frelseren stod op fra de døde. Det er det lys, der gemmer sig bag hvert
langfredagsmørke. Og intet kan holde lyset/ Kristus tilbage, hverken sværd eller skjold, for
han har lovet os oprejsning for al vores smerte og alle vores nederlag.

Bibelsteder og øvrige referencer
v. 4: 1 Kor 15,12-20 (De dødes opstandelse)
Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at
der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? v13 Hvis der ikke findes nogen opstandelse
fra de døde, er Kristus heller ikke opstået; v14 men er Kristus ikke opstået, er vores
prædiken tom, og jeres tro er også tom. v15 Vi kommer så også til at stå som falske vidner
om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har
oprejst, hvis døde ikke opstår. v16 For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået;
v17 men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, v18 og
så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. v19 Har vi alene i dette liv sat vort
håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker.
v20 Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen.
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Matt 5,14 (I er verdens lys)
I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. v15 Man tænder heller ikke
et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset.
v. 5: Luk 24,1-6 (Jesu opstandelse)
Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de
vellugtende salver, som de havde tilberedt. v2 De fandt stenen væltet bort fra graven, v3
og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme. v4 Mens de stod og ikke vidste, hvad
de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder. v5 Kvinderne blev
forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem: »Hvorfor
leder I efter den levende blandt de døde?
v. 6: Matt 27,66 (Graven bevogtes og forsegles)
De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte segl på stenen.
Bibelstederne relaterer sig næsten alle til påskens begivenhed og opstandelsen. Lad
konfirmanderne læse op, så de får en fornemmelse af den dramatik, der ligger gemt.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Hvad tror du, der sker, når vi dør?
Svarene kan være mangeartede på sådan et konfirmandhold. Det er vigtigt ikke bare at feje
nogle af vejen. Dem, der tror på reinkarnation, kan man give ret i, at det er én måde at tro
på, som hører en anden religion til end kristendommen. Og så fortælle lidt om forskellen på
de to trosoverbevisninger (f.eks. at i den klassiske hinduisme er det er summen af ens
handlinger, der afgør, hvad du bliver genfødt som). Kristendomme frisætter dig dig derimod
fra at skulle lide under egne fejltrin og svigt). Dem, der tror, der bare er mørke, kan man
imødekomme ved at fortælle, at det nok er det mest almindelige videnskabelige svar. For vi
kan ikke vide, hvad der sker. Men i kirken har vi lov at tænke stort. At tro og håbe. Det er
det, vi forkynder. Forsøg at få dem med på den galej: At tro og håbe. Indfør evt. et ”hvad nu
hvis” – spørgsmål som troens mulighed. Altså ”hvad nu, hvis du forestiller dig, at du faktisk
vågnede op igen, efter du var død, til et evigt liv. Hvordan mon det så ville se ud?”
For spørgsmålet kan også lægge op til en samtale, om de mange forskellige billeder og
tanker, vi har lov at gøre os om det evige liv. Ingen af os kan slå hinanden oven i hovedet
med vores eget billede. Nogle har helt konkrete forestillinger, andre mere abstrakte.
Hvilket billede af det evige liv havde konfirmanderne, da de var mindre? Har det ændret sig
nu?
2. Hvilke paralleller er der mellem påskeliljen og Jesus?
Som der også står i indledningen til salmen, var påskeliljen ikke anerkendt på Jesu tid – men
rejser sig alligevel af jorden ved påsketid. Sådan kunne man også sige om Jesus.
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3. v.6. Hvilken historie gemmer der sig bag ‘Hvad er segl og sværd og skjold mod den
Herre kæk og bold?’ (Se Matt 27,66: De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at
sætte segl på stenen.)
Spørgsmålet kan fungere som oplæg til en samtale om, hvor meget bibelhistorie salmerne
egentlig rummer og er baseret på. Bare enkelte ord kan dække over hele historier og
dermed bære på en dybere betydning end den umiddelbare. Gå evt. på jagt i andre af KS’s
salmer – hvor der er bibelhenvisninger efter dem alle.
4. Se ‘Kort om salmen’. Hvilket eventyr af H.C. Andersen minder lidt om påskeblomst?
Den undseelige påskelilje, der ikke regnes for noget, ender alligevel i salmen som den
blomst, der kommer med budskab om det allerstørste i livet – nemlig opstandelsen fra de
døde. Den udvikler sig altså fra at være regnet for intet, til at være regnet for noget stort.
På den måde kan der drages paralleller til H.C. Andersens, Den Grimme Ælling.

Relevans i konfirmandernes liv
1. Påskeblomster i dag – er der noget, vi ikke regner, som burde regnes? De fleste er vel
godt klar over, at det er et almindeligt gængs menneskesyn i Danmark, at vi alle sammen er
lige meget værd. Men er det også sådan, når det ikke bare er på papiret? Kan
konfirmanderne komme med eksempler på forskelsbehandling, eller på at der er nogle, der
ikke rigtig bliver regnet for noget? Det kan også handle om følelser. Som Grundtvig der sad
og ikke følte sig så meget værd. Hvad kan pille følelsen af værdi fra os?
2. Bevægelsen mellem tro og tvivl. Der kan være fin samtale gemt i, at vores største
salmedigter og på mange måder store, danske kirkereformator, selv havde så meget tvivl
boende i sig. Havde konfirmanderne regnet med det? Hvad med præster? Tænker
konfirmanderne, at præsterne tvivler, eller at de er helt faste i troen og sikre på det evige
liv? Samtalen skulle gerne give plads til troen som noget naturligt og ikke som noget, der
skal skjules eller ikke har lov at være. Selv disciplene kan inddrages. F.eks. Thomas
tvivleren.

At lære udenad
“Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde!”

Afsluttende musikstykke
Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Tyst.
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13. Opstandelsen er lige her
Generelt om de tre påskesalmer:
Påsken er overmåde vigtig (også) i konfirmandforberedelsen, og vi har udvalgt tre salmer til
påsken, hvoraf denne er den første. For et par ord om valget af de tre salmer til påske, se
den korte introduktion på hjemmesiden, hvor vi også peger på et par supplerende
påskesalmer. Se http://syngnyt.dk/onewebmedia/Kort%20indtroduktion.pdf.
Påskesalmerne kan synges og bruges enkeltvis, men de kan også indgå i et samlet
påskeforløb, f.eks. på en konfirmandlejr eller på en temadag, eventuelt sammen med
skolen. Mange skole-kirke tjenester har forløb om påske, som man eventuelt kan knytte an
ved.
Om denne salme:
‘Opstandelsen er lige her’ betoner, at opstandelsen ikke bare var en fortidig begivenhed
eller noget, vi har i vente, men at der er tale om en Guds kraft, vi kan møde, også her og nu.
Konfirmanderne har nemt ved at leve sig ind i de beretninger, der ligger bag de enkelte
vers, og påsken bliver på den måde både håndgribelig og erfaringsnær.

Kort om Salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
Mens de fleste påskesalmer i Salmebogen handler om, hvad der skete ved Jesu opstandelse
for 2000 år siden, så handler denne nye påskesalme om, hvordan vi også her og nu, i vores
egne liv, kan opleve Guds opstandelseskraft.
Iben Krogsdal, der har skrevet salmen, siger, at hvert vers bygger på virkelige begivenheder.
Hun så for eksempel en gang en kvinde tage vanterne af på en grav, hvor hun knælede og
plantede et frø i jorden under sneen. For Krogsdal blev det et smukt billede på den stædige
tro på, at livet altid vinder og bliver til nyt liv. Denne oplevelse blev til vers 1.
En anden gang talte salmedigteren med en kvinde, der havde mistet sin mand og flere af
sine børn i en borgerkrig. Alligevel kunne kvinden på en smuk forårsmorgen, hvor hun
pludselig hørte nogle børn, der legede og grinede, ikke lade være med at sige: “Sikken
morgen”. Den oplevelse blev til vers 6.
Uddybende
Følgende tekst stammer fra udgivelsen ‘100 kommentarer til salmebogstillægget 100
salmer’ (Syng Nyt, 2016) og er prof.em. Kirsten Nielsens kommentar til nærværende salme:
Iben Krogsdal fortæller selv om sin salme, at den på et tidspunkt havde titlen ‘Opstandelsen
er også her’. Nogle teologer var ikke tilfredse med udtrykket ”lige her” og foreslog ”også
her”. ”Opstandelsen er også her” er derfor titlen på salmen i den udgave, der blev anvendt i
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DR-kirken fra 2011, og som kan findes på Youtube. Krogsdal valgte dog at vende tilbage til
udtrykket ”lige her”, da salmen har ”en række billeder af opstandelsen som et Du, der står,
er, går, ser og sker - lige her”.
Iben Krogsdal skrev første vers, efter at hun ”en tusmørk og frysende vinterdag for nogle år
siden så en gammel kvinde på en kirkegård. Hun sad på knæ i mørket foran en gravsten
iført stor frakke og var ved noget så uventet som at plante frø i den dybfrosne jord. Det
virkede meget voldsomt”. Iben Krogsdal fik en fornemmelse af, at der var noget ved siden
af kvinden, der lyste, og tolkede det som tegn på opstandelse.
Også de følgende vers er skrevet ”med tanke på mennesker, jeg kender (mig selv inklusiv),
som har oplevet, at noget greb ind i deres liv og rejste dem op og gjorde alt nyt. Hvert vers
er altså skrevet ud fra en konkret opstandelseserfaring”. Det gælder en kvinde som passede
sin døende mand i månedsvis og alligevel fik kræfter, hun ikke selv havde (vers 4), og ”en
midaldrende, statelig mand, jeg engang på en vindblæst dag oppe fra klitterne i Vorupør så
falde på knæ på stranden - foran solen og bølgerne - for så at rejse sig lidt anderledes op og
vandre videre (vers 7)”.
Om salmens sidste vers fortæller Iben Krogsdal, at ordene om at give alt det liv tilbage, som
nogen tog fra os, blot kom til hende. Efter nogen tid læste hun dem igen og tænkte: ”Dette
giver ingen logisk mening. For hvordan kan man give det tilbage, man har mistet? Men
alligevel (eller måske netop derfor) vidste jeg, at salmen skulle ende sådan, med tilgivelsens
eller forsoningens gåde”.
Den afgørende pointe i Iben Krogsdals påskesalme er udtrykt i den første linje, som
gentages i alle versene: ”Opstandelsen er lige her”. Salmen har en stram opbygning. I hvert
vers følger der efter den indledende proklamation af opstandelsens nutidighed en linje på
bare to ord, hvoraf det første er ”Du”, og det andet er et verbum i nutid, der beskriver,
hvad dette du, Gud selv, gør eller er. I første vers står Gud ved siden af den, der sår et frø
på en vintergrav. I vers 2 blæser Gud liv i vore planer (jf. at Gud blæste livsånde i Adam ved
skabelsen, 1 Mos 2,7). Med vers 3 sker opstandelsen, når Gud går sammen med os
mennesker, og en får øje på en andens smil. Det er opstandelse, når mennesker bliver ved
og ved med at bære andre (jf. Gal 6,2: ”Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi
lov”), og når Gud støtter os i ”de værste stunder (vers 4-5). ”Du sker”, hedder det i vers 6
som uddybning af, hvad opstandelse er. For når en sørgende pludselig kan smile, så er det
Gud, der sker.
I de to sidste vers hedder det ”Du er” (jf. vers 2). Selve udtrykket spiller på Guds
selvpræsentation i 2 Mos 3,13-14, hvor Moses beder om Guds navn og får som svar: ”Jeg er
den, jeg er”. Moses skal derfor sige til israelitterne at ”Jeg Er” har sendt ham. Det er de
samme ord, som ligger bag Jesu selvpræsentation, når han siger: ”Jeg er vejen, sandheden
og livet” (Joh 14,6). Vi mærker Guds nærvær som en blæst, der går gennem sjælen og
sætter os fri til at bøje os for Gud. Når vi tør bøje os, så kan vi også ”give alt det liv tilbage /
som nogen tog fra os på onde dage”. Når vi således kan tilgive andre, så sker der
opstandelse, så bliver livet nyt.
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Parafrase og opbygning
Allerede i det ovenstående er der gjort delvist rede for flere af versene og referencer heri,
så her blot en kort gennemgang af de enkelte vers og deres temaer:
Vers 1 handler om den trodsige opstandelsestro, der kan få os til at håbe på mere, end vi
kan forstå. At plante et frø på en vintergrav er – på insisterende vis – at tro og håbe, at der
kan vokse liv ud af det kolde og døde.
I vers 2 er der allerede henvist til Adam, men det er også en generel bekendelse til Gud,
som den der altid er større end os.
Vers 3 kan mange konfirmander nok forholde sig til, for så vidt som det drejer sig om
småforelskelsen og forbindelsen til det andet menneske, men verset handler også om Gud,
som går med os, hvor vi mangler mod og alligevel får det givet.
Vers 4 tager som nævnt afsæt i dødslejet, men kan også handle om, hvordan vi også i andre
af livets forhold får kræfter til at gøre mere, end vi vidste, vi kunne.
Vers 5 handler om den livsangste eller deprimerede, og de fleste konfirmander kender til
mismod og har måske endda pårørende, der har været deprimerede. Og forhåbentlig igen
har kunnet rejse sig en dag.
Vers 6 ligger i forlængelse af vers 5, for også det handler om en dag at kunne se op igen og
tro på og takke for livet.
Vers 7 beskriver den styrke, der er i at kunne være lille, så man kan knæle, og samtidig deri
vide, at man ikke er alene.
Vers 8 er velsignelsens og kærlighedens ulogiske matematik: At vi med opstandelsen har
fået givet troen på, at vi kan give meget væk, også det, der blev taget fra os.
Der er alt i alt ikke tale om en egentlig, fortløbende fortælling i denne salme, men om en
række eksempler på, hvad opstandelseskraft er.

Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder:
v. 1: Joh 12,24 (Hvedekornet)
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun
det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold.
v. 2: Joh 20,22 (Jesus blæser ånde i disciplene)
Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden!
v. 5: Sl 139,8-10 (“Din højre hånd holder mig fast”)
Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.

63

Undervisningsvejledning til Konfirmandsalmebogen – den samlede udgave

V9 Låner jeg morgenrødens vinger
og slår mig ned, hvor havet ender,
v10 så leder din hånd mig også dér,
din højre hånd holder mig fast.
“Du er…” i v. 2, 7 og 8 er henvisninger til Jesu ord “Jeg er…”,
fx Joh 6,35 (“Jeg er livets brød”), Joh 8,12 (“Jeg er verdens lys”) m.fl.
De tilsvarende præsensformer “Du står”, “Du går”, Du ser” og “Du sker” er paralleler hertil,
som understreger Guds præsentiske nærvær med forbindelse til “Jeg er- citaterne.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Prøv om du kan regne ud eller give eksempler på, hvilke oplevelser, der kunne ligge
bag de enkelte vers.
Flere af svarene herpå er givet i ovenstående, men det ved konfirmanderne ikke ;-)
Prøv at lade konfirmanderne komme frem til deres egne fortællinger om, hvad det kunne
betyde. Bed dem eventuelt om at fortælle den tænkte historie bag hvert vers.
Man kan afsluttende fortælle, hvad Krogsdal har tænkt på, men det er ikke nødvendigt, for
de oprindelige historier er næppe bedre end konfirmandernes.
Dog er der en vis kraft i den historie, der konkret ligger bag vers 6:
Krogsdal var i foråret 1993 frivillig i en flygtningelejr i det borgerkrigshærgede ExJugoslavien. En dag sad hun og talte med en gammel kvinde, der fortalte, hvordan hun
under massakren i Vukovar havde mistet sin mand og flere sønner. Hun havde siddet i en
kælder og gemt sig med sine børnebørn og flere døde familiemedlemmer og var nu
kommet til flygtningelejren. Det var forår, solen skinnede den dag, og da hun hørte nogle
børn lege i nærheden og grine højlydt, løftede hun sit hoved - der midt i sorgen - og sagde:
“Sikken smuk morgen, det er i dag”.
2. Kan du finde på eksempler på oplevelser, hvor du har mærket Guds opstandelseskraft?
(se evt. Joh 20,22)
Måske nogle har oplevet farlige situationer eller at føle sig hjulpet ud af svære tider. Mange
konfirmander har desværre erfaringer med skilsmisser og psykiske lidelser. Hvis ikke der er
mange lyse historier, kan det være præstens opgave at tale lys og håb ind i mørket.
3. Se v. 8. Hvordan kan man give noget tilbage, som man har mistet?
Verset hentyder entydigt til Jesu opstandelse, men vi kan også mærke dette i vort eget liv.
Grundtvig har i DDS 703, ‘Det er så yndigt’ en slags parallel til denne kærlighedens
matematik, når han i vers 1 siger, at man på en gang kan få dobbelt så stort glæde og halvt
så mange sorger at bære på. Det går heller ikke op, rent logisk, men det er jo netop
velsignelsen.
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Relevans i konfirmandernes liv
I kraft af samtalen, hvor konfirmanderne selv har bidraget, både med tænkte historier og
beretninger fra deres eget liv, burde det erfaringsnære ligge lige for.
Bevægelsen ud af en krise er grundlæggende for alverdens bøger, film og dramaer.

At lære udenad
Vers 8:
Opstandelsen er lige her
Du er
når vi kan give alt det liv tilbage
som nogen tog fra os på onde dage

Afsluttende musikstykke
Der er desværre endnu ikke indspilninger på playlisten ’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify
af denne salme. Den findes på Youtube, men under titlen ‘Opstandelsen er også her’ og i en
mere solistisk udgave af Helene Blum.
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14. I al sin glans nu stråler solen
Både pinse og sommer vil ofte ligge efter det egentlig konfirmandforløb. Vi har alligevel
valgt at fastholde denne salme, da den så smukt kobler natur/sommer med det
himmelske/Ånden, og så eksemplarisk viser Grundtvigs evne til at gøre netop dette. Da
man under alle omstændigheder skal omkring både pinsen og Helligånden med
konfirmanderne, kan det næppe gøres uden denne salme.

Kort om Salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
De første par vers af denne pinsesalme handler om den skønne, danske sommer: Om de lyse
nætter, fuglesang, luften i trækroner med lysegrønne, nyudsprungne bøgetræer, og en
romantisk eng med en stille, rislende bæk. Og så – i vers 4 – får vi at vide, hvor det alt
sammen kommer fra: Det er Helligåndens værk.
Derfor skal vi synge tak, helt ind i evigheden – også for det, vi får i gudstjenesten og
nadveren. I pinsen fik disciplene Helligånden, så de fik styrke og mod til at gå ud i verden og
fortælle om Jesus. Sådan blev kirken grundlagt, og vi kalder også pinsen for ‘kirkens
fødselsdag’. På den dag fejrer vi det kirkelige fællesskab, som vi også oplever i den
salmesang, der får os til at trække vejret sammen, når vi synger.
Pinse og sommer kædes også sammen, når man mange steder fejrer pinsegudstjeneste
udendørs, og der vil denne salme som regel altid blive sunget.
Uddybende
Salmen ligger nummer et på listen over de bedømte salmer i Salmedatabasen. I skrivende
stund ligger der over 1400 salmer i Salmedatabasen (www.salmedatabasen.dk), og
salmerne bedømmes af mindst 15 af de redaktionsgrupppemedlemmer, der bedømmer
salmerne, så det borger for stor tyngde bag bedømmelsen. Salmens fine bedømmelse kan
forklares ved den sublime tekst i sig selv, men bør også ses sammen med Rungs smukke
melodi og det faktum, at salmen har vundet hævd som pinsens store salme, og derfor er
udbredt i den forbindelse.
Jørgen Kjærgaard skriver i sin ‘Salmehåndbog’ (idet han henviser til og citerer fra Magnus
Stevns), at “salmen er ikke naturlyrik, men den virkeliggjorte Pinse”. Mens det er korrekt, at
salmen ikke kun er naturlyrik, så er en af dens helt store styrker, at den også er det, idet
den netop kobler natur og Helligånd sammen.
Salmen rummer en del ord, der bliver forklaret i ‘Ordforklaringer’, men den er ikke desto
mindre let tilgængelig, fordi billederne er så stærke og erfaringsnære.
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Parafrase og opbygning
Salmen er inddelt i tre prægnante dele:
1. De tre første vers med deres smukke og intense naturbilleder.
2. Vers 4, der forklarer, hvorfra al denne skønhed stammer
3. De tre sidste vers, der handler om menighedens svar og virkelighed som åndens
fællesskab, helt ind i evigheden.
Det er værd at hæfte sig ved, at naturen er det væsentlige afsæt i denne salme, og at
pinsebegivenheden ganske vist er underliggende og da også nævnes i vers seks, men at
menigheden nævnes før pinsebegivenheden. Det betyder ikke, at menigheden er vigtigere
end pinsebegivenheden, men at det er i menigheden, at den bliver til virkelighed. Det
fremgår af vores skrifthenvisninger, at skabelsen også er et underliggende tema, der i de
første vers fylder mere, end pinsen gør i de sidste.

Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder:
v. 3: 1 Mos 1,2 (Guds ånd svævede over vandene)
Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over
vandene.
1 Mos 2,7 (Gud blæste livsånde i hans næsebor)
Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så
mennesket blev et levende væsen.
1 Mos 2,10 (Floden i Paradis)
I Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire strømme.
v. 4: Joh 16,13 (Sandhedens ånd)
Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal
ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han
forkynde for jer.
Joh 1,14 (Ordet blev kød.)
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den
Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.
v. 5+6: ApG 2 (Pinseunderet)
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
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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.«. 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.
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,
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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.« 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. 7: Matt 13,43
Da skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Den, der har ører, skal høre!

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Grundtvig digtede om det ved naturen, han holdt allermest af. Hvad holder du mest af
ved den danske natur?
Det er ikke altid, at natursansning, iagttagelse og refleksion derover fylder mest i
konfirmanders univers, men netop derfor kan dette være en fin anledning til at give dem
blik og ord for dette.
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Bed konfirmanderne om at give eksempler på øjeblikke, hvor de har oplevet, at naturen er
smuk. Sæt dem i grupper eller lad dem hver for sig skrive en smuk oplevelse ned på et papir
formet som et blad og hæng det på et træ eller hæng de små sedler op på plancher under
overskriften ‘De volder alt den Ånd, som daler’.
2. Se v. 2. ‘Det ånder himmelsk over støvet’. Hvad tror du, salmedigteren mener med det?
Henvis evt. til de nævnte skriftsteder og få konfirmanderne til at forstå og forklare
parallellerne med skabelsen af jorden, af Adam og af enhver sommerdag.
3. Se v. 3. Hvor tror du bækken, der løber gennem engen, kommer fra?
Igen kan der henvises til skriftstedet, men udover at etablere denne sammenhæng med det
bibelske, kan man også tale om, at Grundtvig generelt kobler natur og kristendom sammen.
4. Se v. 5 og 6. Her hører vi henholdsvis om takkesangens offerskål og Jesus-navnets
offerskål. Hvad handler de to vers om? (søg evt. hjælp i ApG 2)
Man kan eventuelt fortælle konfirmanderne om, hvordan man på Jesus tid ofrede i templet
for at gøre Gud positivt stemt. Det eneste, vi nu skal ofre, er vores sang og vores tak i
takkesangens offerskål.

Relevans i konfirmandernes liv
Et relevant tema at komme ind på her ville være natursansning, jfr. DDS 15 /
Konfirmandsalmebogens nummer 15. Skaberværket spiller en stor rolle i salmen, og man
kan benytte lejligheden til at tale om den fortsatte skabelse.
Samtale og diskussion om fællesskab vil de fleste konfirmander kunne forholde sig til, og
det vil give udblik også at tale lidt om økumenisk udsyn: At vi også som kirke er en del af et
større fællesskab.
I et forsøg på at konkretisere pinsen kan man evt. inddrage Iben Krogsdals pinsesalme ‘Nu
slår glæden ud med hånden’, som findes bl.a. på www.salmedatabasen.dk.

At lære udenad
V. 3. ‘Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemligt gennem løvet’ rummer essensen
af hele salmen med sanselig, dansk sommer og henvisning til både Adam (støvet) og Guds
ånde. Hvis konfirmanderne sammen med en god samtale lærer denne frase, så har de
pinsen med sig i hjertet.
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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 Musica Ficta, som er
salmen i sin rene danske form.
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15. Op, al den ting, som Gud har gjort
Salmen er et af de ‘greatest hits’, der ville være i en opsamling baseret på Den Danske
Salmebog. Det er en lovsang, der kan bruges året rundt pga. sin umiddelbarhed og sin
digtning om et af livets grundfænomener, nemlig forundringen.

Kort om salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
Brorson skrev oprindeligt salmen til brug ved små andagter i de private hjem, men salmen
blev hurtigt populær og har nu i flere hundrede år været meget brugt i gudstjenesten.
Salmen tager afsæt i den forundring, vi alle kender, når vi ser på naturens storhed, skønhed
og mangfoldighed (variation). Den peger dog ikke på videnskaben som det, der kan forklare
alting, men peger i stedet på Gud som altings oprindelse. I vers 2 er der et direkte prik til
dem, der tror, at mennesker med al deres rigdom, magt og videnskab kan alt. For
sandheden er, at de end ikke kan sætte et blad på en brændenælde. Men det kan naturen.
Og som kristne tror vi, at det er Gud, der på mystisk vis står bag det hele.
Uddybende
Fornuften var det nye sort! Viden var in, og derfor skulle der sættes spørgsmålstegn ved de
gammelkendte autoriteter som konge og kirke. Sådan var det på den tid, hvor Brorson
levede. Han hører til i den periode, vi kalder for oplysningstiden. Her vandt en optimistisk
tro på den menneskelige fornuft frem. Det gjaldt om at forholde sig nøgternt og kritisk til
verden og gå empirisk til værks.
Men ikke alle hoppede med på det nye sort. Sandsynligvis var Brorson selv fascineret af
videnskabens muligheder og har nok bl.a. set ned i havet med en vandkikkert, hvorfor han
kan digte, som han gør i vers 6 om fiskenes mange munde. Men samtidig gik han med
salmen oplysningstiden og den enøjede tro på videnskaben imod, da ”Op, al den ting” også
står som en kritik af forsøget på at se Skaberen i kortene for at lure ham tricksene af. For
selv ikke konger på rad kan ikke sætte et blad på en simpel plante. Der er stadig rige
mængder i skaberværkets mangfoldighed at forundres over. Og derfor beder Brorson også i
salmen om, at vi må se ”ret” på naturen – ”ret” forstået som ”sandt” - og på den måde lade
naturen være et vidnesbyrd om Guds godhed, kraft og rige. Og ikke bare noget, vi skal have
gennemskuet og sat på formel.

Parafrase og opbygning
I de to første vers af salmen sættes præmissen for de forunderingsvers, der følger: Selv det
mindste i verden er stort, for ingen mennesker har magten og kraften til at skabe som Gud.
Om vi så stillede alle vores mest magtfulde mænd og kvinder op på række, ville de ikke
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kunne frembringe et eneste blad på en brændenælde.
Den erkendelse fører så til forundringen over det enormt mangfoldige liv i verden, som
trods vores uformåenhed findes overalt. Guds skabermagt har virkning allevegne - i skove
og i dale (v.3), under himlen (v.4), blandt blomsterne i enge (v.5), i havets dybe grunde
(v.6), ja, selv helt op under nattens himmel, hvor stjerneflokkens blinken minder os om
verdens forunderlighed (v.7). Det hele kan tage pusten fra os. Vi undres og bliver
taknemmelige og glade, når vi husker på de første vers’ præmis – at vi end ikke formår at
skabe det mindste af det selv. Ja, vi mister mælet, ordene, der kan virke så små og
undseelige i forhold til Guds storhed, der endda viser sig i løftet om, at vi til slut skal fare op
til ham. Og derfor er det eneste, vi kan gøre at istemme lovsang (v. 10), mens vi jublende
konkluderer, hvad verdens rige mangfoldighed vidner om: ”Halleluja, hvor Gud er stor”.

Bibelsteder og øvrige referencer
1 Mos 1 (Skabelsen)
v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.
V2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede
over vandene.
V3 Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. V4 Gud så, at lyset var godt, og Gud
skilte lyset fra mørket. V5 Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det
aften, og det blev morgen, første dag.
V6 Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det
skete; v7 Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over
hvælvingen. V8 Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen,
anden dag.
V9 Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til
syne!« Og det skete. V10 Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede
sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.
V11 Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der
bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete; v12 jorden frembragte grønt,
alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at
det var godt. V13 Så blev det aften, og det blev morgen, tredje dag.
V14 Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal
tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, v15 og de skal være lys på
himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete; v16 Gud skabte de to store lys, det
største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne. V17 Gud
satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden, v18 til at herske om dagen og om
natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt. V19 Så blev det aften, og det
blev morgen, fjerde dag.
V20 Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden
oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete; v21 Gud skabte de store havdyr og alle slags
levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det
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var godt. V22 Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet
i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!« v23 Så blev det aften, og det blev
morgen, femte dag.
V24 Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle
slags vilde dyr!« Og det skete; v25 Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle
slags krybdyr. Gud så, at det var godt.
V26 Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over
havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«
v27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde
skabte han dem. V28 Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige,
opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der
rører sig på jorden!« v29 Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele
jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. V30 Til alle de
vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle
grønne planter som føde.« Og det skete. V31 Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så,
hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Se v. 2. Er der noget videnskaben ikke kan svare på?
Det er i sandhed et godt spørgsmål – som vi må vente et par milliarder år på at få det
endelige svar på (-; Men den gamle Sokrates menes at have sagt i sin forsvarstale, at ”jo
mere jeg ved, jo mere ved jeg, at jeg intet ved”. Det interessante er i sammenhængen her at
få konfirmanderne selv i tale og høre deres refleksioner og overbevisning om videnskabens
rækkevidde – og ind i den samtale, kan præsten selv byde ind med sin overbevisning! Det
er også en mulighed at tale om, hvilke spørgsmål det er, videnskaben kan give svar på. At
der er forskel på at spørge om hvad og hvordan i stedet for hvorfor.
2. ‘Hvad skal jeg sige…’ I hvilke situationer har du prøvet at mangle ord?
Hvis ikke konfirmanderne kan komme i tanke om nogle situationer, kan man gå en anden
vej ved at spørge, hvilke tidspunkter de har haft de allerstærkeste følelser på? Ustyrlige
måske? For vilde til at rumme? Og derved komme ind på talen om ordene, der ikke rækker
langt nok i visse situationer – hvor vi så i stedet, kan synge, male, digte, råbe, danse, juble,
kramme – eller bare er nødt til at være stille.
3. Hvad siger og tænker du, når du ser de mange fugle, de mange smukke blomster,
havets dyb og de uendeligt mange stjerner?
Altså – hvornår betager naturen dig allermest? Herunder kunne man tale om, hvilke årstid,
der er yndlingsårstid for den enkelte. Det kan give en fin snak om de forskellige ting, der er
at være taknemmelige for året rundt – og som vækker glæde og forundring i os.
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4. Hvad er det, man priser i salmen?
Det er vel ganske enkelt Guds rige skaberværk, mangfoldigheden og storheden, som vi har
lov at erfare i det helt små. Det er vigtigt at fastholde, at salmen ikke lovpriser
skaberværket i sig selv, men skaberen bag.

Relevans i konfirmandernes liv
1. I salmen ligger der en stor portion taknemmelighed gemt. Over at være i live midt i så
underfuld en verden. Over ikke at kunne skabe noget selv, men alligevel at have fået det
hele givet. Den baggrund kan bruges til at bringe taknemmeligheden på banen. Hvad har
konfirmanderne i deres liv, som de ikke kunne have taget selv? Lad dem evt. sidde 2
minutter i stilhed med den opgave at tænke over det i deres liv, de er taknemmelige over.
2. Oplysningstid og videnskab med et tvist af tilbageholdenhed: Er der nogle steder, hvor
konfirmanderne tænker, at det kan gå hen og blive for meget med videnskabens
landvindinger? Vil vi gerne have en videnskabelig forklaring på det hele? Hvad ville der ske,
hvis vi én gang for alle fik aflivet håbet om et liv efter døden? Eller hvis kærligheden blev
reduceret til ren kemi, som man kunne tage en pille for at opnå eller komme sig over? Er
der nogle dele af livet, vi helst ikke vil lade overgå til robotterne? Er det f.eks. ok at Bedste
bliver passet af en robot, der kan svare på det meste, hvis hun spørger? Eller er der noget,
mennesker kan, som robotter ikke kan?
Lad de videnskabsglade komme på banen – og vær nysgerrig og interesseret sammen med
dem (-:

At lære udenad
v 2. Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

Afsluttende musikstykke
Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Anne Dorthe Michelsen.
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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.
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17. Du tar mig, som jeg er
Denne og den følgende salme er begge medtaget som ‘lutherske kernesalmer’, der hver
især, kort og fyndigt, sætter ord på luthersk-evangelisk kristendom. De kan nærliggende
inddrages i forløbet, hvor man i øvrigt taler om Luther.

Kort om Salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
Skal man formulere, hvad folkekirkelig og luthersk kristendom er, så kan det gøres med
denne salmes titel, for Gud ta’r mig, præcis som jeg er. Ikke som jeg burde være, eller som
jeg prøver at være, men som jeg er. Tænk på, hvilken befrielse der ligger i det! Tænk, hvis
Gud kun elskede de helt rigtige og perfekte! Og hvem skulle det i øvrigt være?
Derfor bliver man døbt uden at præstere noget, og derfor kan man også blive konfirmeret,
hvis man vil. Man skal ikke kunne hele Biblen udenad eller bede aftenbøn hver aften eller gå
i kirke hver søndag.
Det er et skønt mirakel, at Gud tar mig, som jeg er, både når jeg er svag og ingenting er
værd, og når jeg danser, glad og vild. Han tar mig fuldstændig som jeg står og går, og det er
en tak og en salme værd.
Uddybende
Denne første salme har vi fra Syng Nyts side medtaget i ‘Syng Nyt-hæftet - 20 nyere salmer’
(2014), i ‘100 salmer’ (2016), og nu også her, fordi den besidder alle de kvaliteter, der
præger en god salme: Poetisk/sproglig kvalitet, teologisk/forkyndende kvalitet, musisk
kvalitet og dertil originalitet.
Den sproglige kvalitet afslører, at Kaalø er lyriker og har et langt poetisk forfatterskab bag
sig. Det er ham, der mestrer sproget og ikke sproget, der trækker ham rundt i manegen.
Læs vers 4 højt for dig selv eller konfirmanderne, og du vil mærke, at billeder, tryk, rytme
og rim fungerer og kører med rytme og puls. (Der er ganske vist et rim, der er lidt flosset,
formodentlig fordi digteren i skriveprocessen har ændret fra ‘forspilde’ til ‘forspildte’, men
det gør ingenting i salmens større sammenhæng).
Den teologiske kvalitet ses i den implicitte brug af bibelhenvisninger, som de er remset op i
vores liste over bibelreferencer. Den musiske kvalitet rummes både i sproget, men også i
den let tilgængelige og flydende melodi. Endelig er salmen original både i metaforer,
billeder og sprog.
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Parafrase og opbygning
De første tre ord i hvert vers er de samme, og de etablerer salmens grundlæggende og
velsignede påstand, som er nævnt ovenfor. Vers 1 består af en række dikotomier, der mere
eller mindre direkte henviser til den evangeliske pointe i Matt 5,45. Vers 2 handler om det
menneske, der intet selv har at byde på, men som alligevel er velsignet gennem dåben. Læg
mærke til, hvor kondenserede mange af Kaaløs sætninger er i denne salme: “mit kors er dit,
det er min redningsplanke”. Vers 3 er ren glæde, for glæde må der være, når man tilslutter
sig den lidt vovede og meget moderne påstand, at Gud intet andet vil end at velsigne.
Tilgivelsen er omdrejningspunkt i vers 4, og i vers 5 kommer nadveren på banen. I det
afsluttende vers 6 dykkes der igen ned i den enkeltes uformåenhed for dog at klinge ud i et
forsigtigt tak.
Salmen kommer således vidt omkring, både i følelsesregisteret, i de bibelske referencer og i
menneske- og kirkelivet. Det kan egentlig undre, at salmen slutter så afdæmpet, men den
har været omkring jublende højder, og det øger vel kun salmens troværdighed, at den
formår at blive på jorden, i den enkeltes syngende tak.

Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder:
v. 1: Matt 5,45 (Gud lader det regne over retfærdige og uretfærdige)
... for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og
gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.
v. 2: Mark 4,35-41 (Stormen på søen)
Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem: »Lad os tage over til den anden bred.«
v36 Og de forlod skaren og tog ham med i den båd, han sad i, og der var også andre både
med. v37 Og der kom en voldsom hvirvelstorm, bølgerne slog ind over båden, så den var
lige ved at fyldes. v38 Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en hynde. Så vækkede de ham
og sagde til ham: »Mester, er du ligeglad med, at vi går under?« v39 Og han rejste sig,
truede ad stormen og sagde til søen: »Ti stille, hold inde!« Og stormen lagde sig, og det blev
helt blikstille. v40 Så sagde han til dem: »Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro?« v41 Og
de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden: »Hvem er dog han, siden både storm og
sø adlyder ham?
v. 5: Matt 26,26-28 (Nadveren)
Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde:
»Tag det og spis det; dette er mit legeme.« v27 Og han tog et bæger, takkede, gav dem det
og sagde: »Drik alle heraf; v28 dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til
syndernes forladelse.
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1 Mos 28,10-12 (Jakobs drøm om en himmelstige)
Jakob forlod Be'ersheba og begav sig til Karan. v11 Undervejs kom han til et sted, hvor han
overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som
hovedgærde, og så lagde han sig til at sove på stedet dér. v12 I drømme så han en stige,
der stod på jorden; den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned ad stigen.
Supplerende bibelsteder
1 Mos, 27: ” Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig”
Teksten kan virke som en kontrast til vers 3’s to sidste strofer. Fortegnet er på en måde
omvendt, og det kan være interessant at udforske, hvad forskellen er på de to opfattelser
af Guds velsignelse - den man skal kæmpe sig til, og den man får i nådegave, fordi han slet
ikke kan lade være.
Luk 12,27-28: Markens liljer (særligt ift. salmens første vers)
Markens liljer er bare. De forsøger ikke at være andet end det, de er. De lader ikke som om.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Hvilket vers kan du bedst lide?
Det kan helt generelt være svært at få konfirmander – ikke mindst ‘de stille elever’ – til at
gå ind i en tekst og ikke mindst til at blotte sig i klassesammenhænge. Lad dem derfor gerne
tage disse drøftelser i små grupper, hvor man evt. fordeler et par roller, så en læser op, en
anden tager stikord, en tredje genfortæller, og en fjerde fremlægger til sidst e.l.
2. Se v. 1. ‘duggen spreder guld på skrald og hegn’. Sammenlign med Matt 5,45. Kan du få
øje på sammenhængen?
Pointen er vigtig for både det evangeliske indhold, men også for digterens måde at udvide
et tema på. Bed eventuelt konfirmanderne om at finde tilsvarende modsætningspar, der
bliver ramt gavmildt af noget, hvadenten det er af Guds kærlighed eller regnen…
3. Se v. 2. Det er ret sjældent, at det stormer i en døbefont. Hvad tror du, at
salmedigteren mener med det? (se evt. Mark 4,35-41)
Pointen er, at der er stille efter stormen, og parallellen må være dåbens ‘Se, jeg er med jer
alle dage’ og ‘herren bevare din udgang og indgang’.
4. Har du prøvet at blive tilgivet eller selv at tilgive?
Samtalen om dette spørgsmål kan nemt blive lidt flyvsk og uhåndgribelig, men den er til
gengæld vigtig, og alle konfirmander kender (forhåbentlig) til dette at være i relationer,
hvor man bliver elsket som den, man er. Vi skal bagom anerkendende pædagogik og
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derind, hvor man reelt elsker den anden, fordi den anden bare er sig selv. Der, hvor man af
og til elsker på trods og ikke kun på grund af…

Supplerende spørgsmål
1. Hvor oplever man overhovedet det at blive taget, som man er? I et samfund, hvor man
skal være alt andet end sig selv, alt andet end sårbar, alt andet end det man er - men
samtidig også skal være original.
2. Er der forskel på den version af en selv, man fremstiller på f.eks. Facebook, og den
version, man viser sine venner? Og er der en version af en selv, som ingen nogensinde rigtig
får at se? Og hvis der er, hvilken rolle kan Gud så have i, at netop denne ”skjulte” version
bliver set og mødt og accepteret?
3. Er det overhovedet muligt at være sig selv i fuld offentlighed altid og hele tiden, hvor
meget man end har brug for det, fordi facade-ræset bare er, ja, overfladisk?
4. Ad dåben i vers 2: Hvilken betydning har dåben for os som kristne? Er det bare noget
vandpjaskeri, eller hvilken betydning har det for os i vores daglige liv?
5. Hvordan karakteriserer billedsproget i vers to dåben? Og hvilken betydning får Jesu kors?
6. Ad Nadveren i vers 5: Hvordan beskrives nadveren i salmen? Hvilken betydning har
nåden? Og skylden?

Relevans i konfirmandernes liv
I forlængelse af ovenstående er dette nok en af de salmer, som konfirmander lettest burde
kunne forholde sig til, men salmen skal ganske givet lukkes op for de unge. Man kan tale
med dem om forstillelse: Hvordan vil popstjerner og andre idoler gerne tage sig ud?
Hvordan mon det er at være så afhængig af det billede, man kan give andre af en selv, når
der bag det hele er et almindeligt drømmende menneske, der også har brug for bare at
være sig selv. Man kan eventuelt inddrage de ulykkelige pop-skæbner, som konfirmanderne
godt kender til: Michael Jackson, Whitney Houston, Marilyn Monroe etc.
Lad evt. konfirmanderne sætte ord på, hvornår de ‘ingenting er værd’ (vers 2), eller
hvordan de har det, når de ‘danser glad og vild’ (vers 3).
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At lære udenad
Både vers 2 og vers 4 er værd at lære udenad.
Brug tid på at lære de to vers, og vend tilbage til dem gennem forløbet. Den store styrke i at
lære tingene udenad er, at de bliver gemt i hjertet og der kan virke bevidst eller ubevidst,
resten af livet.

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

85

Undervisningsvejledning til Konfirmandsalmebogen – den samlede udgave

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 :-)
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19. Du kom til vor runde jord
Denne og de to følgende salmer handler alle om Jesus/inkarnationen/kristologien.
Kaaløs salme er en umiddelbar let tilgængelig salme, der samtidig bærer en gammel
tradition videre, og som er hurtig at lære at synge pga. den enkle opbygning og den let
tilgængelige melodi med en tilbagevendende slutlinje.

Kort om salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
Salmen rummer en koncentreret beskrivelse af Jesu liv, og den er samtidig en bekendelse,
fordi hvert vers slutter med, at vi synger: “Jesus, du min Herre”. Vers 1 handler om julen og
Jesu barndom. Vers 2 handler om Jesu dåb og de mange mirakler, han udførte. Vers 3
handler om Jesu død, og vers 4 handler om Jesu opstandelse. Bemærk, hvordan salmen
slutter i nutid for at minde os om, at Jesus fødsel, liv og død ikke kun er interessant som en
historie fra fortiden, men også er vigtig nutid for os, her og nu.
Uddybende
Salmen hører til i kategorien af børne – og ungdomssalmer. Den er skrevet til indvielsen af
FDFs hovedkontor og senere trykt første gang i FDFs sangbog March og Lejr i 1992. Den
besidder en lethed og en kækhed, som har sine rødder helt tilbage i middelalderen. Her
opstod et begreb kaldet ”risus pascalis” eller påskelatter, hvor mennesker tidligt
påskemorgen mødtes i kirken for at le, så det rungede – dybt og befriet – fordi døden og
satan var blevet snydt af Kristus, da han stod op fra de døde. Senere blev latteren
indarbejdet som en del af liturgien. Påskedag fortalte præsten en munter historie fra
prædikestolen for at få menigheden til at grine. Latteren udtrykte glæde over påskens
begivenhed og skulle symbolisere overlegenhed og sejr over døden (Kristus Victor). Men
med tiden førte traditionen til alt for mange dårlige vitser og mærkværdige
præstegrimasser fra prædikestolen for at få menigheden til at grine, så biskopperne satte
en stopper for påskelatteren.
Men helt er den dog ikke blevet glemt. For i ”Du kom til vor runde jord” tager Sten Kaalø
traditionen op igen. Han digter muntert og frit om Jesu bare fødder, om hvordan Herren
som en anden graffitimaler tagger diverse ting med sit navn, springer ud af dåben og bliver
stående ukueligt hos os uanset vores følelse af værd eller ej.
I det simple og umiddelbare i salmen er der altså gemt et historisk vingesus: ”Risus
pascalis”. Og hvis man tillader sig selv den vinkel ind i salmen og har sans for dens bevidste
kækhed, er der rig mulighed for at få et smil på læben under sang.
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Parafrase og opbygning
Salmen er bygget op som en genfortælling af evangeliet. Den rummer kernenedslag i Kristi
livshistorie vers for vers (se ‘Kort om salmen’), men har derudover en del fri fortolkning og
udlægning af bl.a. Jesu ungdomstid (v. 1), dåbsspringet (v. 2) og Jesu insisterende
tilstedeværelse i vores liv (v. 4). Og så slutter hvert vers af med en kort bekendelse til
Kristus som vores herre, og hele salmen rundes af i en nutidig glæde over den
reaktualisering af påsken, der sker i vores liv i dag, hver gang Jesus holder fast i os på trods
og understreger vores værd og berettigelse lige nu og her.

Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder
v. 1 Luk 2,8-14 (Hyrderne på marken)
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord.
v9 Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet
af stor frygt. v10 Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde,
som skal være for hele folket: v11 I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus,
Herren. v12 Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en
krybbe.« v13 Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste
Gud og sang:
v14 Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
v. 2 Luk 3,21-22 (Jesu dåb)
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. 3 Luk 23,43 (Røveren på korset)
Og Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.
v. 4 Mark 16,1-7 (Opstandelsen)
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
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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.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Salmen rummer Jesu livshistorie på kortform. Kan du genfortælle den vers for vers for
din sidemakker/gruppe?
Spørgsmålet er tænkt som en måde, hvorpå konfirmanderne kan få lov at komme på banen
med de detaljer, de hver især kan huske om de mest centrale begivenheder i Jesu liv. Bed
dem derfor gerne om at genfortælle salmen så detaljeret, de kan, og gerne med mange
flere oplysninger, end salmen egentlig lægger frem. Salmen har 4 vers, og derfor er det
oplagt at konfirmanderne to og to skifter til at fortælle efter hvert vers. Men inden det
bliver den næstes tur til at fortælle, kan den første fortæller spørge sin makker: ”Kan du
huske mere om den historie?” – så de to konfirmander sammen får givet historien
volumen.
2. Se v. 2. Hvad sagde Gud, dengang Jesus blev døbt? (se Luk 3,21-22)
Lad eventuelt konfirmanderne slå Bibelstedet op. Også gerne i forhold til mange andre af
henvisningerne her i Konfirmandsalmebogen. Så får de en oplevelse af den rigdom af
fortællinger, Biblen rummer, og de bliver fortrolige med at slå op i Biblen.
Det umiddelbare svar på spørgsmålet er: “Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet
velbehag!” Men hvad betyder det? Særlig den sidste det af udtalelsen, er det ikke sikkert
giver mening for konfirmanderne. ”I dig har jeg fundet velbehag”. Hvad tænker de, det
betyder? Del gerne ordet op: ”vel” som i ”godt” – og “behag” – som konfirmanderne selv
kan finde eksempler på. Hvornår behager noget os?
Spørgsmålet kan give anledning til en dybere teologisk refleksion. Eller en præsentation af
et historisk kætteri, da nogle teologer i oldkirken mente, at Jesus først rigtig blev Guds søn,
da Gud adopterede ham i dåben (adoptianisme). Derved bliver der åbnet for en samtale om
kirkehistorien – og de forskellige brydninger, der har været ved fastsættelse af autoriserede
bibelskrifter, trosbekendelser osv.
3. Se v. 3. Hvordan kan Jesus tømre et håb for os ‘fra korsets planker’, her hvor han er ved
at dø?
Fordi hans død og opstandelse er udgangspunktet for vores håb om opstandelse.
4. Se v. 4. Hvad betyder det at lade være med at være?
Et alvorligt spørgsmål, som mange konfirmander nok alligevel kan forstå. Tankerne om
mindreværd, om ikke at være god nok, om hvad meningen er med, at jeg er her, kan
ramme alle. Og måske særligt i teenageårene, hvor hele ens identitet er ved at blive bygget
op, og man skøjter rundt i mange sammenhænge for at finde fodslag og ståsted. Når man i
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sådanne situationer mister troen på sig selv og ens betydning, kan det være som om, man
har lyst til at give op, har lyst til at lade være med at være, det vil sige, lade være at forsøge
at prøve, gøre noget, kaste sig ind i livet – og i stedet hellere vil kaste sig ned i sengen på sit
værelse og lukke verden ude. Og netop i sådan nogle situationer – eller dem, der er værre –
er det, at Jesus insisterer på vores værd. ”Står du her med livets nu” – det her liv er til dig,
du er elsket og har værdi, altid.

Relevans i konfirmandernes liv
1. Se spørgsmål 4. Kender konfirmanderne situationer, hvor de bare ikke orkede mere?
Hvor livet pressede dem for hårdt til, at det var sjovt. Hvor de har haft lyst til at give op i
forhold til skole eller fritid eller venner eller familie?
2. Se v. 1: ”Skar dit navn i stort og småt”. Hvilke ting i verden vil vi gerne sætte navn på –
altså markere, hører til vores liv? Måske også med blik på fremtiden. Hvilke drømme har
konfirmanderne om, hvad der skal være deres? Familie, arbejde, fritid?

At lære udenad
Hver gang at jeg syns jeg ku'
helt la' vær' at være,
står du her med livets nu,
Jesus, du min Herre!

Afsluttende musikstykke
Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Den nye Salmetrio.
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20. Se, hvilket menneske
Salmen er den anden af de tre salmer, der handler om Jesus, og den giver et rigtig godt bud
på, hvordan vi konkret kan tale om Guds væsen som netop det, der har åbenbaret sig i
Kristus.

Kort om salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
Salmen handler om Jesus og den måde, han mødte og omfavnede mennesker på. De sidste
linjer i hvert vers – omkvædet – minder os om, at Jesus og Gud er ét, og at Jesus på den
måde også er Gud. Det er Gud, der møder os i Jesus, og hver gang du hører en historie i
kirken om Jesus og alt det, han gjorde og sagde, så er det faktisk Gud, du hører om, og Guds
væsen du bliver klogere på. Hele salmen er én stor opfordring til at se og tænke over, hvad
Jesus gjorde.
Uddybende
Indledningen til alle vers i salmen er direkte inspireret af Johannesevangeliet kap. 19, 5,
som i den seneste oversættelse lyder: ”Se, her er manden” – men som i tidligere
oversættelser netop lød: ”Se, hvilket menneske”.
Det indledende ”se” i alle vers fungerer som en tydelig finger, der peger på, hvem Gud er.
Det er hverken famlende eller utydelige bud på Guds væsen, men tværtimod så meget til at
tage og føle på, at vi ikke kan komme uden om at forholde os til dem. Det er bud talt ind i
vores liv – som noget, vi kan lære af og er forpligtede på ikke at vende ryggen til. Vi kan ikke
snige os uden om. Vi kender Guds vilje. For den, der har hørt evangeliet i kirken, har i de
ord mødt Gud. Og på baggrund af Hans Anker Jørgensens fortolkning af evangeliet i salmen
kan vi konkludere ind i vores liv, at en relation til Gud er lig med en relation til næsten.
Guds væsen er uløseligt bundet sammen med mennesket Jesus, der viste, at ingen går
under Guds radar. Han har øje for os alle – udskuddet, de sultne, de fattige, de trætte, de
fængslede, de modløse, angste, syge og slidte. Og det er vores opgave at prøve at åbne
øjnene for de samme.

Parafrase og opbygning
Salmen har en gennemskuelig opbygning. I versene 1-4 skildres Guds væsen gennem Jesu
gerninger, og i vers 5-6 bliver der peget på Jesu livs betydning i dag, med Helligånden som
formidler. Vi hører i vers 1 om Kristi sind med sans for outsiderne og de sultende. I vers 2
om Kristus som inkarnationen af Guds kærlighed, der evangelisk indbyder alle og enhver til
fest. I vers 3 beskrives det, at han sætter livet til for os, helbreder andre på bekostning af
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sig selv og samtidig sætter foden ned i forhold til, hvad vi skal tillade at fylde i vores liv
(kræmmerne, der drives ud). I vers 4 gøres det klart, at han er på livets side, frihedens og
fredens, koste hvad det vil. Kærlighedens bud prioriteres over alt andet. Og så i vers 5 og 6
trækkes der tråde op til gudstjenesten og vores liv i dag. Den kamp, han førte i sit liv, som
det er beskrevet i evangelierne, fører han stadig hver dag for os. I brød og vin går han ind i
vores liv for at tage del i det, der er tungt at bære og kæmpe mod det onde, så vi får mod
på ny og kan mærke, at selv det tungeste, dødsangsten, ikke er noget, han vil tillade skal
ødelægge vores liv.

Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder:
Joh 19,5 (Se, her er manden = Se, hvilket menneske)
v. 1: Luk 14,15-24 (Det store festmåltid)
Efter at have hørt det sagde en af gæsterne til ham: »Salig er den, som sidder til bords i
Guds rige!« v16 Jesus svarede: »Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og
indbød mange. v17 Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de
indbudte: Kom, nu er alt rede! v18 Men de gav sig alle som én til at undskylde sig. Den
første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder
dig, hav mig undskyldt. v19 En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og skal ud at prøve
dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. v20 Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og
derfor kan jeg ikke komme. v21 Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev
husets herre vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de
fattige, vanføre, blinde og lamme herind. v22 Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som
du befalede, men der er stadig plads. v23 Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og
langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. v24 For jeg siger jer:
Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.«
Matt 14,19-21 (Jesus bespiser 5000)
Og han lod folkeskarerne sætte sig i græsset, tog de fem brød og de to fisk, så op mod
himlen og velsignede dem, brød brødene og gav disciplene dem, og de delte dem ud til
skarerne. v20 Og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var
tilovers, tolv kurve fulde. v21 Der var omkring fem tusind mænd, som havde spist, foruden
kvinder og børn.
v. 3: Mark 2,1-12 (Jesus helbreder en lam),
Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme.
v2 Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren;
og han talte ordet til dem. v3 Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af
fire mand. v4 Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede
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de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den
lamme ned. v5 Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: »Søn, dine synder tilgives
dig.« v6 Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: v7 »Hvad er
det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?«
v8 Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem:
»Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? v9 Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine
synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå? v10 Men for at I kan vide, at
Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden« – siger han til den lamme:
v11 »Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!« v12 Og han rejste sig, tog straks
båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og
priste Gud og sagde: »Aldrig har vi set noget lignende!«
Mark 8,22-26 (Jesus helbreder en blind),
Så kom de til Betsajda. Og folk førte en blind hen til ham, og de bad ham om at røre ved
ham. v23 Han tog den blinde ved hånden og førte ham uden for landsbyen, og han spyttede
på hans øjne, lagde hænderne på ham og spurgte: »Kan du se noget?« v24 Og han åbnede
øjnene og sagde: »Jeg kan se mennesker, for jeg ser nogle, som ligner træer, men de går
omkring.« v25 Så lagde han igen hænderne på hans øjne, og nu så han klart, og han var
helbredt og kunne skelne alting tydeligt. v26 Og Jesus sendte ham hjem, idet han sagde:
»Og du må ikke gå ind i landsbyen«
Mark 7,31-37 (Jesus helbreder en døv og stum) – og mange flere
Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem
Dekapolis. v32 Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de
bad ham om at lægge hånden på ham. v33 Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine
fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; v34 og han så op mod himlen, sukkede
og sagde til ham: »Effatha!« – det betyder: »Luk dig op!« v35 Og straks lukkede hans ører
sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. v36 Jesus
forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de
om det. v37 Og de var overvældede af forundring og sagde: »Han har gjort alting vel. Han
får både de døve til at høre og de stumme til at tale.«
Matt 21,12-14 (Jesus smider de handlende ud af templet)
Så gik Jesus ind på tempelpladsen, og han jog alle dem ud, som solgte og købte dér, og han
væltede vekselerernes borde og duehandlernes bænke, v13 og han sagde til dem: »Der står
skrevet: ›Mit hus skal kaldes et bedehus.‹ Men I gør det til en røverkule.« v14 Og blinde og
lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem.
v. 4: Mark 14-15 (Jesus tilfangetages og korsfæstes)
v. 5: Matt 26,26-28 (Nadveren)
Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde:
»Tag det og spis det; dette er mit legeme.« v27 Og han tog et bæger, takkede, gav dem det
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og sagde: »Drik alle heraf; v28 dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til
syndernes forladelse.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Salmen er fuld af hentydninger til historier fra Jesu liv. Hvilke historier kan du huske
om ham?
Spørgsmålet kan fungere som en fælles brainstorm eller som en opgave, der løses 2 og 2,
hvorefter konfirmanderne i små grupper byder ind i plenum.
2. Se v. 1. Hvad er det for ‘udskud’ Jesus lukker ind?
Her er der mulighed for at gå tilbage til historierne fra Jesu egen tid – de fattige, de syge, de
letlevende osv. Salmen rummer mange helt konkrete referencer til skriftsteder, som der
kan være en del detektivarbejde i at finde frem. Og på baggrund af den repetition af
bibelhistorier – eller uden – kan man vende sig mod vores tid og tale om, hvem der er
udskud i dag.
3. Hvad handler v. 5 om?
For præsten giver det sig selv, at det er nadveren, det handler om. Men det ikke sikkert, det
er så lige til for konfirmanden. Uanset, er det en fin mulighed for at tage en snak om
nadveren ud fra de enkelte linjer. Og inddrage spørgsmål 4 også - at han tager vores byrde
på sig ved at tilgive det, der er svært at bære. Og giver mod ved altid at stå parat til at
række os håbet. Kan konfirmanderne selv komme med eksempler noget, de synes er /har
været svært at bære? (Måske egnet til en snak i mindre grupper og ikke i plenum som det
første).
4. Se v. 5. Hvordan kan det lade sig gøre, at Jesus ‘gør din byrde til sin’?
Se ovenfor.
5. Se v. 6. Kender du til dødsangst eller kender du nogen, der gør det?
For at komme i gang med at tale om dødsangsten kan det være en vinkel ind i samtalen at
spørge, om der er nogle, der har fobier? Eller hvilke fobier, de kender til? Højdeskræk,
mørkeræd, klaustrofobi – er måske de mest kendte. Hvad er det, man er bange for, når
man har en fobi? Lad konfirmanderne komme med svarene.
Der findes en helt ekstrem mængde af fobier. Her nedenfor er der f.eks. kun et mindre
udsnit af de fobier, der begynder med a! Men hvorfor tale om fobier i forbindelse med
dødsangst? Jo, det er fordi, at det rigtig ofte hænger sådan sammen, at fobier, skåret ind i
benet, handler om at være bange for at dø. Om ikke at overleve flyveturen, elevatorturen,
at stå på den åbne plads, eller røre ved den edderkop.
• Ablutofobi

- angst for at vaske sig eller at bade
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•Acarofobi - angst for kløe eller det insekt, der forårsagede kløe
•Acerofobi - angst for surhed
•Achluofobi - angst for mørke
•Acousticofobi - angst for larm
•Aeroacrofobi - angst for åbne høje pladser
•Agateofobi - angst for blive sindsyg
•Agliofobi - angst for smerte
•Agorafobi - angst for åbne pladser eller at være i forsamlinger, offentlige steder,
markedspladser
•Agrafobi - angst for seksuelt misbrug
•Agrizoofobi - angst for vilde dyr
•Agyrofobi - angst for gader eller at krydse gader
•Aichmofobi - angst for nåle og spidse objekter
•Ailurofobi - angst for katte
•Alektorofo - angst for kyllinger
•Algofobi - angst for smerte
•Alliumfobi - angst for løg
•Allodoxafobi - angst for meninger
•Altofobi - angst for højder
•Amathofobi - angst for støv
•Amaxofobi - angst for at køre i bil
•Ambulofobi - angst for at gå
•Amnesifobi - angst for hukommelsestab
•Amychofobi - angst for rifter eller at blive revet
•Anablefobi - angst for at se opad
•Androfobi - angst for mænd
•Anemofobi - angst for blæst
•Anglofobi -angst for England, engelsk kultur osv.
•Anthofobi - angst for blomster
•Antlofobi - angst for oversvømmelse
•Anuptafobi - angst for ikke at finde en partner
•Apeirofobi - angst for uendelighed
•Aphenphosmfobi - angst for blive rørt ved
•Apifobi - angst for bier
•Apotemnofobi - angst for personer med amputationer
Øvrige temaer, man kan tage op
Gå i kødet på Gud… Lad konfirmanderne på skift to og to ud fra salmen formulere så mange
sætninger de kan, der begynder med: ”Gud er den, der…”
F.eks. “Gud er den, der deler brød ud til de sultende”, ”Gud er den, der kæmper for frihed
og fred”.
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Relevans i konfirmandernes liv
1. Se, se, se. Sådan lyder opfordringen i salmen. Se på alt det, vi måske ikke altid har øje for.
Ingen går under Guds radar. Men er der nogle, der går under vores? Hvem overser vi nogle
gange i skolen, i samfundet. Gør vi det bevidst? Eller ubevidst? Jfr. Matt 11,15: Den som har
øren, han skal høre.
2. “Brød til de sultende, deler han ud”: Brød skal her forstås som noget mere end bare det
konkrete, fysiske brød. Hvad kan vi sulte efter i vores liv – hvis det ikke lige handler om
mad? Hvad har vi brug for, for at få et godt liv? Hvad vil vi nødig mangle af basale ting? Læs
evt. som afslutning på snakken op fra Luthers lille katekismus, hvor han har en udlagt linjen
fra Fadervor ”Giv os i dag vort daglige brød”.
3. Som kristne er det vores (umulige) opgave at forsøge at leve efter de ting, Jesus satte
højt i sit liv. Hans liv var ganske enkelt til efterfølgelse. Hvordan kan vi f.eks. hjælpe med at
bære andres byrder, eller give mod til de modløse. Måske er det lettest at finde svar, hvis
konfirmanderne tænker på deres eget liv. Hvad kan ”lette”, hvis man er tynget af noget?
Hvordan får man mod til at gøre noget, man ikke tør?

At lære udenad
V. 1. ”Se, hvor han glad lukker udskuddet ind”

Afsluttende musikstykke
Timen afsluttes med at lytte til den indspilning, der er af salmen på playlisten
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify.
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21. Herre, du vandrer forsoningens vej
Denne tredje og sidste af de salmer, der handler om Jesus, føjer efterfølgelses-aspektet til
inkarnation og kristologi. Det betyder, som det også understreges i den efterfølgende faktaboks, at man kan tage en snak om, hvordan man kan og bør følge Kristus.

Kort om Salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
‘Vejen’ har altid været et vigtigt begreb i kristendommen. Jesus sagde om sig selv: “Jeg er
vejen, sandheden og livet” (Joh 14,6). Den første kristne menighed blev omtalt som ‘Vejen’
(ApG 19,23), og man kan sige om kristendommen, også i dag, at den er en vej, man går,
ikke et sted man står.
Salmen handler også om et andet begreb, der har fyldt meget i kristendommens historie:
Efterfølgelse. Spørgsmålet er, hvordan vi følger efter Jesus. Kan vi gå i hans spor? Hvor skal
vi gå hen? Og hvor ender vejen?
Salmen taler ikke kun om én vej, men om flere: forsoningens vej, frihedens vej, enhedens vej
og Himmelens vej. Og hvert vers slutter med en bøn om mod til at gå den vej, vi skal. Det er
nemlig ikke altid let at stå fast på det, man tror på. Derfor har vi brug for at bede om mod.
Til at turde stå fast på det rigtige – det der fører til tilgivelse, frihed og fællesskab.
Uddybende
Salmen befinder sig på den ene side på et forholdsvis teologisk og abstrakt plan, mens den
på den anden side evner at formulere de store begreber på et ligefremt sprog, så man kan
komme ind til en forståelse eller i det mindste drøftelse af, hvad forsoning, frihed, enhed og
Himmel er. Man kan med nytte synge salmen en del gange, inden man går i gang med at
tale om den. I kraft af den inciterende melodi, kan salmen lagre sig nærmest ubevidst i den
syngende, sådan at man allerede har et nært forhold til teksten, når man går i gang.

Parafrase og opbygning
Salmen er stramt komponeret, idet hvert vers indledes med en henvendelse til og
bekendelse til Herren, mens hvert vers tilsvarende afsluttes med en bøn til selv samme
Herre.
I det første vers handler det om forsoning, måske den sonende (objektive): at han måtte dø
for os, eller den mere pædagogiske: at han viser os en vej som forbillede. I andet vers
handler det om den frihed, der er i at være lille og tjenende, mens det i tredje vers handler
om enhed og grænsesprængende fællesskab. I sidste vers peges der ind i evigheden, idet vi
loves, at vi ikke skal gå vejen her på jorden alene, men sammen med ham.
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Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder:
Joh 14,6 (“Jeg er vejen, sandheden og livet”)
Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden
ved mig.
v. 1 Matt 2,13-14 (Jesus som flygtning i Ægypten)
Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: »Stå op, tag
barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes
vil søge efter barnet for at slå det ihjel.« v14 Og han stod op, og mens det endnu var nat,
tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten.
Joh 11,53-54 (Jesus som fredløs)
Fra den dag af var de besluttet på at slå ham ihjel. v. 54 Derfor færdedes Jesus ikke længere
offentligt blandt jøderne, men gik ud på landet, nær ørkenen, til en by ved navn Efraim; dér
blev han sammen med disciplene.
v. 2: Matt 20,26-28 (“Den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener”)
Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres
tjener, v27 og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, v28 ligesom
Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv
som løsesum for mange.
Luk 7,47 (“Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt”)
Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der
kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Hvis du skulle følge i Jesu fodspor, hvordan ville du så helst gøre det?
Med inddragelse af tidligere tiders munkebevægelser og Luthers opgør dermed kan man
tage en snak om, hvor meget man skal ofre og gøre. Hvor mange ‘procent kristen’ skal man
være? Man kan inddrage den katolske kirke, amerikansk evangelisk kristendom og andre,
forskellige opfattelser af spørgsmålet.
Man kan komme omkring spørgsmålet WWJD (What would Jesus do?) som det etiske
perspektiv, eller bønnen, Fadervor og gudstjeneste som puls, vane og tradition, både for
den enkelte og for samfundet.
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2. Se v. 2. ‘Fri er kun den som kan tjene’ - hvad betyder det? (se evt. Matt 20,26-28)
Vers 2 handler om at give slip på sig selv og sit eget, så man først og fremmest ser og stiller
sig til rådighed for den anden. Spørgsmålet er nok vanskeligt at komme i dybden med
sammen med konfirmander, men man kan tale om afhængighed bl.a. af agtelse, respekt og
likes og forsøge at tale sig frem til, hvilken tilstand man skal være i for i sandhed at kunne
tjene andre.
3. Hvad betyder forsoning?
Spørgsmålet kan eventuelt spille sammen med denne bogs salme nr. 11, DDS 192, ‘Hil dig,
Frelser og forsoner’. At tale om forsoningslære som sådan er nok noget over målet, men
man kan tale om dette at ofre sig for andre, for det kender de unge fra mange forskellige
bøger og film.
4. Se v. 4. Hvad betyder det, at ‘målet er himlen, men jorden vor vej’?
Her kan man tale om de mange forskellige, religiøse praksisser, der er verdensforsagende
og handler om at komme ud af og væk fra verden. Det gælder både de nyreligiøse
retninger, men også de fortidige kristne ditto. Det er vigtigt at betone, at det kristne liv er
begge dele: Både en vej at gå her på jorden og et himmelske mål. Hvis man kun er det ene
sted, så mangler man noget.

Relevans i konfirmandernes liv
Salmen tager fat om store, måske lidt abstrakte billeder, men alle mennesker kan forholde
sig til deres livsvej. Tal med konfirmanderne om, hvad vej, de ønsker at gå. Billedet med
livet som vej er tilgængeligt for alle: Vi fødes og må kravle, før vi kan gå. Der er nogle, der
tager imod os og er med os den første del af vejen, men på et tidspunkt - og det er bl.a. I
konfirmationsalderen - skal man til at finde sin egen vej. Hvilke værdier vil præge den vej?
Hvor ender den? Hvad drømmer man om undervejs? Hvem følges man med? Nyder man
udsigten?

At lære udenad
Målet er himlen, men jorden vor vej.

Afsluttende musikstykke
Timen afsluttes med at lytte til en indspilning på playlisten ’Konfirmandsalmebogen’ på
Spotify. Vi anbefaler indspilningen med Skt. Annæ Pigekor.
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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.
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23. Sov sødt, barnlille
Salmen kan bruges gennem hele forløbet, da den tematiserer dåben og fungerer som en
salme til trøst og fred. Den har gennem mange år været en af de mest brugte ved
barnedåb, men bruges også til både babysalmesang og som godnatsang.

Kort om Salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
‘Sov sødt, barnlille’ bruges til barnedåb, hvor man ofte synger v. 1, 2 og 7, fordi de passer så
fint til dåben: Barnet, der (forhåbentlig) ligger roligt og stille og bliver velsignet i dåben, så
det til sidst kan nynne en stille tak. Det er en smuk bevægelse, salmen på den måde
beskriver, og med sine ‘beroligende’ billeder bliver de nævnte vers også brugt som
godnatsang: Gud har sat engle på vagt ved sengen, så vi kan sove lige så godt og trygt som
blomsterne og fuglene i skoven. Hvis man synger alle versene, kan man også mærke stor
alvor bag salmen. Grundtvig skrev salmen i 1844 efter lang tids sygdom og depression, og
det kan man godt fornemme, for salmen er både en tak for troen, og en bøn om at blive
holdt fast i troen.
Uddybende
Umiddelbart efter Grundtvig havde skrevet “Sov sødt barnlille”, kaldte han den for en
“Vuggevise for Guds-barnet”. Den besidder da også billeder, som børn kan forstå med
“engle på vagt”, “blomster i enge” og Jesus som lyset. Men salmen er meget mere end en
pussenusset vuggevise. Det vidner dens tilblivelse om. Den er skrevet i en periode af
Grundtvigs liv, der var fuld af alvor. I dag ville vi nok have sagt, at Grundtvig havde haft en
livskrise. Han havde været nede og skrabe bunden både fysisk og psykisk, men rejste sig
langsomt igen og skrev i rekreationstiden som 60-årig “Sov sødt barnlille”. Derfor er det
også en salme til voksne. Måske endda mere til voksne end til børn, skønt dens brug har
givet den karakter af primært dåbssalme. Men teksten rummer tunge alvorsord om djævel,
kors, død, tvivl, frygt og sorg, der vendes til smil, liv, trøst, fred og nynnen i de sidste vers.
Det er en salme til opbyggelse. Til det anfægtede, frygtsomme menneske, der trænger til
trøst og fred.

Parafrase og opbygning
“Sov sødt, barnlille” er bygget op på den evangeliske treklang tro, håb og kærlighed.
Barnedåben i vers 1 er repræsentant for troen, Fadervor i vers 4 repræsenterer håbet, og
henvisningen til nadveren i vers 6 (manna) rummer kærligheden. Derudover består hele
salmen af en dialektisk spænding mellem himmel og jord, liv og død, frelse og fortabelse.
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I vers 1 befinder vi os i det lille barns rolige aftenunivers. Grundtvig bruger fuglene og
blomsterne (som så ofte før) som billede på det ubekymrede liv, fuld af tryghed, der
samtidig understreges af løftet om, at Guds engle vil stå vagt, hvor det lille barn sover. I
vers 2 følger forklaringen på, hvor trygheden stammer fra. Den har sin begrundelse i dåben,
hvor Gud med sine fingre slog kors for barnets pande og bryst. Derfor skal intet ondt få lov
at få tag i barnet. Du kan som menneske altid vende tilbage til det dåbens løfte og få renset
din sjæl og dit hjerte for alt det, der vækker frygt og bekymring. I vers 3 bringes Fadervor på
banen. “Det lille Guds ord” / “Frelserens bøn” er en henvisning dertil. Med den bøn skabes
der forbindelse mellem himmel og jord. Fadervor stiger i det skjulte helt op til Guds engle,
der glæder sig over den og synger i kor. Med vers 4 stiger alvoren i salmen. Jordklimpen er
en henvisning til mennesket. Oprindeligt “Madike-Tunge”, altså det døde, fortabte
menneske. Men Guds engle anbefaler Gud at tage imod menneskets bøn, der kommer fra
det laveste og har fundet vej helt op til det højeste. Tage imod alle dem, som har levet,
kæmpet og lidt døden (vers 5) . Men som netop er blevet købt fri pga. Jesu gerninger, så
englene efter deres råb til Gud om at sige ja til det døde menneske, nu holder inde med
deres råb og tier og smiler i stedet, da mennesket får lov at gå ind til den evige hvile hos
Gud. Det fremtidsperspektiv gælder selv det lille barn i vuggen. Det er også løskøbt ved
Kristi gerning, som vi bliver mindet om i nadveren (manna, englenes bord), og derfor kan
barnet med smil tage imod dagen i morgen og med den pludselige, nye vished sige godnat
til alt det, der kan bekymre og gøre urolig: tvivlen og frygten og sorgen. Og med den
fornyede tro vender vi så i vers 7 tilbage til udgangspunktet: “Sov sødt, barnlille”. Du har
intet at frygte, for Jesus er på din side. Du har kun grund til at nynne hans navn og stole på
Guds nåde. Så bliver alt givet dig - saligheden, lyset og livet.

Bibelsteder og øvrige referencer
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder:
v. 1: Matt 6,25-30 (Himlens fugle og markens liljer)
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke,
eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end
klæderne? v26 Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres
himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? v27 Hvem af jer kan
lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? v28 Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg
mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. v29 Men jeg siger
jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. v30 Klæder Gud således
markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I
lidettroende?
v. 3: Matt 6,9-13 (Frelserens bøn = Fadervor)
Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
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Helliget blive dit navn,
v10 komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
v11 giv os i dag vort daglige brød,
v12 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
v13 og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
v14 For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer.
v15 Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.
v. 5: 1 Pet 1,18 (Jesus har løskøbt os)
I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det
tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre.
v. 6: 2 Mos 16,12-16+31 (Gud bespiser israelitterne i ørkenen med ‘manna’)
Jeg har hørt, hvordan israelitterne giver ondt af sig. Sig nu til dem: Lige inden mørket falder
på, skal I få kød at spise, og i morgen skal I spise jer mætte i brød; så skal I forstå, at jeg er
Herren jeres Gud.« v13 Om aftenen kom der et vagteltræk, som dækkede lejren, og om
morgenen lå der dug rundt om lejren. v14 Da duggen forsvandt, lå der hen over ørkenen et
finkornet lag ligesom rim på jorden. v15 Da israelitterne så det, spurgte de hinanden:
»Hvad er det?« For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem: »Det er det brød,
Herren giver jer at spise. v16 Dette er, hvad Herren har befalet: I skal samle så meget af
det, som hver enkelt kan spise, en omer til hver enkelt svarende til antallet af personer.
Enhver skal tage til dem, der hører til i hans telt.« ...v31 Israels hus kaldte det manna. Det
lignede hvide korianderfrø, og det smagte som honningkage.

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Se v. 1. Rundt om barnesengen ‘står engle på vagt’. Engle optræder flere gange både i
Biblen og i Salmebogen. Hvad tror du, englenes funktion er i salmen og i det hele taget?
Spørgsmålet er måske for nogle ret speget! For hvordan forholder det sig nu lige med de
engle? For at begynde i det konkrete kan det være en fin indledning at høre, om der er
nogle af konfirmanderne, der kan komme på historier fra Biblen, hvori der optræder engle
(uddrivelsen af Paradis, Abraham i Mamrelund, Guds engle foran isralitterne gennem det
Røde Hav, Jakobsstigen, Bebudelsen, Hyrderne på marken, englene ved graven osv.) Både
det hebraiske ord for engel, malak ( )ְךָ אְ לַ מog det græske ord for engel, angelos (ἄγγελος),
betyder budbringer. Så det må siges at være englenes primære funktion - at bringe bud fra
Gud.
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2. I dåben slås korsets tegn både for ansigtet og for brystet. Hvad tror du, det betyder?
Her er det oplagt at tale om dåben som accepten af det hele mennesket. Der er ikke dele af
os, som Gud ikke vil. Der bliver slået et korsets tegn for vores ansigt - eller for hovedet altså der, hvor vi kan tale om at fornuften sidder. Men også et korses tegn for brystet - eller
hjertet - hvor vi traditionelt placerer følelserne. Både fornuft og følelse hører med til at
være menneske. Samtidig består korsets tegn af to streger. En vandret og en lodret. Den
vandrette symboliserer vores jordiske liv. Det horisontale liv. Den lodrette symboliserer det
himmelske. Det vertikale. Og ved at få slået korset over ansigt og bryst ved dåben, kommer
vi til at høre til i krydsfeltet mellem det jordiske og det himmelske. Det bliver i den handling
med vand, ord og tro sagt højt, at vores land er himmel og jord (hvor kærlighed bor (-;).
3. Se v. 2. Her står, at ingen djævel kan skade os. Er dette et løfte, et håb eller en bøn,
tror du?
Lad konfirmanderne selv reflektere først. Muligvis dukker teodicéproblemet hurtigt op. For
selv de døbte rammes jo af ulykke, sygdom og død. Dåben er ingen fribillet til en lyserød
tilværelse. Det onde rammer os alle og hører til som en del af livet. Men hvorfor så synge
“thi skal ingen djævel dig skade”? Måske er det netop som et håb og en bøn. Som også er
de to klare grundelementer i enhver barnedåb. At Gud vil bære med og være med i barnets
liv. Og i sidste ende holde fast i sit løftet om, aldrig at give slip på den, han har sat sit
korsmærke på, men som Frelseren netop holde fast og tage kampen op mod synd, død og
djævel.
4. Se v. 7. Hvordan kan Jesus være ‘lyset og livet’ i et menneskes liv?
Bred gerne som indledning spørgsmålet ud. Hvordan kan vi være livet for hinanden. Eller lys
i andre menneskers liv. “Du er mit liv” eller “du er mit lys” - kan man sige en romantisk
stund.
Livet og lyset i vores liv er dem, der holder os oppe og holder os ud. Viser os vejen og går
den med os. Trods bøvl og omkostninger. Og den hverdagserfaring kan så skaleres op i det
helt store perspektiv, når vi taler om Jesus som lyset og livet. Han holder os fast på håbet,
når det ser håbløst ud. Holder os fast på vores værd, når vi mister troen på os selv. Giver os
løfte om lys for enden af mørket - uanset hvilket mørke vi rammes af.

Relevans i konfirmandernes liv
1. Engle. Tror konfirmanderne på engle? Har de mødt en engel? Eller kender nogle som
har? Det kan også være, at der er nogle, der kender begrebet skytsengle. Eller det at vi i
folkesprog kan tale om at blive til en engel. Lad konfirmanderne selv kommer på banen
med deres erfaringer og bud.
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2. Dåben. Hvad betyder dåben for konfirmanderne? Kan nogle af Grundtvigs ord bruges?
Trøst, fred, glæde, tryghed? Hvorfor tror de, at deres forældre har valgt at lade dem døbe?

At lære udenad
v 1: Gud Fader har sagt:
Stå, engle, på vagt,
hvor mine de små er i senge!

Afsluttende musikstykke
Timen afsluttes med at lytte til en eller flere af indspilningerne af salmen på playlisten
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Til netop denne salme er der usædvanligt mange
anbefalelsesværdige versioner. Vi anbefaler særligt versionerne med Tyst, Svøbsk kvartet,
Mads Bærentzen og Aera.
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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.
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25. Troen er ikke en klippe
Salmen er den eneste i Konfirmandsalmebogen, der direkte handler om troens væsen og
forsøger at nærme sig en definition deraf. Den er oplagt at bringe på banen, når der skal
tales om bl.a. tro og ansvar.

Kort om Salmen
I Konfirmandsalmebogen står der:
Denne salme handler om tro og dermed også om tvivl, for tvivlen er troens tvilling. Det, man
ved med sikkerhed, er viden og ikke tro. Vi kan ikke vide, at Gud findes. Vi kan ikke vide, at
Jesus er Guds søn. Vi kan ikke vide, at det går, som vi ønsker. Men vi kan tro det, og vi kan
håbe det. Og det er mindst lige så smukt.
Denne salme er god at huske på, hvis du en dag tænker, at du ikke tror nok eller rigtigt nok
eller sikkert nok. For troen er ikke en klippe. Den kommer og går. Vi kæmper med den og
udvikler os med den, og den giver os også kræfter og mod.
Mange konfirmander er bange for, at de måske ikke tror nok til at blive konfirmeret. Men
tro kan man ikke måle og veje, og hvis du gerne vil konfirmeres og tror bare en lille bitte,
skrøbelig smule, så er det også nok.
Uddybende
Mange danskere lider af det, man kunne kalde trospræstationsangst. Man kan møde det til
samtaler af forskellig karakter, altid fremført flovt og undskyldende: ”Jeg tror ikke så
meget”. ”Jeg er jo ikke sådan rigtig kristen”. Trospræstationsangsten opstår, fordi der hos
mange mennesker lever en idé om, at man skal tro på en bestemt måde – en sikker måde,
uden kampe og tvivl, uden usikkerhed, før det rigtig gælder som tro. Konfirmanderne
kommer nogle gange med den samme usikkerhed til undervisningen. En manglende tillid til,
at deres tro rækker: At den er for lille og dermed ikke er god nok, da den ikke er sikker og
fastlåst, men famlende og foranderlig.
”Troen er ikke en klippe” er et fint opgør med trospræstationsangsten. For salmen gør op
med den tanke, at troen skal være sikker og fast, før der er tale om ægte tro. Nej, salmen
giver plads til usikkerhed og tro som en levende størrelse, der kan ændre karakter
afhængigt af liv og situation. Og så bliver troen i højere grad lagt frem som en måde at gå til
livet på, som det at tage ansvar og vove sig udad. At holde fast i håbet på trods og sætte sig
selv i spil – også når det har sin pris.
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Parafrase og opbygning
Salmen består af to hoveddele. I de tre første vers stilles en negativ definition af troen over
for en positiv. Først siges, hvad troen ikke er, og derefter følger et bud på, hvad troen i
stedet er. I de sidste fire vers defineres troen udelukkende positivt, altså med beskrivelser
af, hvad den er.
Vers 1 fungerer som hele salmens præmis. Den første linje står som udgangspunkt for de
efterfølgende vers’ definitioner: ”Troen er ikke en klippe”, altså et uforanderligt
fundament, midt i det stormombruste liv. Nej, den er at sejle på trods, selv over den
truende grav, som er livets grundvilkår. At kaste sig ud i tilværelsen uanset vejr og farer.
Gud i vold, kunne man næsten sige. Vers 2 fører tråden videre fra vers 1. Troen er ikke det
sikre, når alt andet falder. Men er til gengæld at være til stede midt i faldet, når man hører,
at nogle har brug for én. Vers 3 kan man kalde et opgør med fundamentalisme. Troen er
aldrig artikler, trygt i en indbundet bog. Tro er ikke noget, vi kan slå hinanden oven i
hovedet med. Tro er ikke noget, vi kan bruge til at få ret med over for hinanden. Nej, tro er
at vove sig ud af bøgerne og ind i livet med sans for næsten og med både hoved og hjerte
på rette sted. I vers 4 stilles troen op i et paradoks. Den er både det, som kan svigte og det,
som kan gribes. Hvornår troen svigter eller kan gribes, er ikke til at sige, men livet rummer
erfaringen af begge dele. Vi falder, men bliver rejst igen. I vers 5 klinger Helligånden med i
baggrunden. For tro er det, som giver kræfter og mod. Altså en udefrakommende styrke,
som får os til at mande os op, så vi følger vores næste på vejen, også der, hvor det ikke
umiddelbart giver mening for os. Troen giver overskud til at være nærværende. I vers 6
bliver det klart, at troen ikke er uden omkostninger. For den fordrer af os, at vi ikke er
lunke, men tør løfte stemmen, hvor det onde har magt. Satse på det gode og holde fast i
håbet selvom prisen kan være hån og foragt.
Rosendal slutter salmen af med at understrege, at tro i grunden kan give utrolige kræfter
og forandre hele vores syn på livet og måden, vi lever på. For tro er at vove. Endda at gå
helt ind i mørket, ind i det svære, farlige og uforståelige, hvis det er det, der kræves af os.
Hvis der for alvor er kaldt. Tro er et gensvar på en kalden. I troen er vi altid forbundet med
Gud og næsten. Og vi skylder at svare på deres kald.

Bibelsteder og øvrige
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder:
v. 1: Luk 8,22-25 (Stormen på søen)
En dag gik Jesus om bord i en båd sammen med sine disciple, og han sagde til dem: »Lad os
tage over til den anden bred af søen.« De lagde så fra land. v23 Mens de sejlede, faldt han i
søvn. En hvirvelstorm fór ned over søen, og de tog vand ind og var i fare. v24 De gik da hen
og vækkede ham og sagde: »Mester, Mester! Vi går under!« Han rejste sig og truede ad
stormen og bølgerne; de lagde sig, og det blev blikstille. v25 Men han sagde til dem: »Hvor
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er jeres tro?« Forfærdede og forundrede sagde de til hinanden: »Hvem er dog han, siden
han kan befale over både storm og sø, og de adlyder ham?
v. 5: Luk 24,13-27 (Vandringen til Emmaus)
Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra
Jerusalem og hedder Emmaus; v14 de talte med hinanden om alt det, som var sket. v15 Og
det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog
følge med dem. v16 Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. v17 Han spurgte
dem: »Hvad er det, I går og drøfter med hinanden?« De standsede og så bedrøvede ud, v18
og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede: »Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der
ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage?« v19 »Hvad da?« spurgte han. De svarede:
»Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og
hele folket v20 – hvordan vore ypperstepræster og rådsherrer har udleveret ham til
dødsstraf og korsfæstet ham. v21 Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse
Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. v22 Og nu har
nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os; de var tidligt i morges ude ved graven, v23 men
fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som
sagde, at han lever. v24 Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt
det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke.« v25 Da sagde han til dem:
»I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. v26 Skulle Kristus
ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?« v27 Og han begyndte med Moses og alle
profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne.
v. 6: Jer 1,17-19 (“Men du skal stå frem og tale til dem”)
Men du skal spænde bæltet om lænden,
stå frem og tale til dem
alt det, jeg befaler dig.
Lad dig ikke skræmme af dem,
for så skræmmer jeg dig for deres øjne!
v18 Jeg gør dig i dag
til en befæstet by,
en søjle af jern,
en mur af bronze,
mod hele landet,
Judas konger og stormænd,
dets præster og storbønder.
v19 De skal angribe dig,
men ikke overvinde dig,
for jeg er med dig og redder dig,
siger Herren.
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Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar
1. Se v. 1. Hvad betyder det, når salmedigteren skriver, at ‘tro er at sejle trods bølger’? (se
evt. Luk 8,22-25)
At blive ved med at holde fast i håbet på trods af modgang. At blive ved med at tro på, at
det hele nok skal gå, fordi vi ikke er alene på sejladsen. At blive ved med at gå efter
næstekærligheden trods indsigelser.
2. Prøv at sætte ord på hvordan din tro er?
Lad konfirmanderne tale sammen i mindre grupper. Det er ikke en øvelse, vi danskere
excellerer i! Trosblufærdigheden råder. Men gør det klart, at salmen netop lægger op til, at
der ikke er noget fasttømret svar på det spørgsmål. Der er også mulighed for at gå skridtet
videre og spørge, om konfirmanderne synes, at deres tro har ændret sig med årene. Tror de
på samme måde nu, som da de var små? Hvis der er nogle, der siger, at de ikke kan sætte
ord på deres tro, fordi den netop er for usikker, så lad dem sætte ord på, hvorfor de tvivler.
Og giv plads til, hvad det er, de ikke tror på - som Rosendal i de første tre vers. Det kan
være en befrielse at få at vide, at det, som man tror, man skal tro på, slet ikke er et krav!
3. At tro kan også betyde at være tro. Kender du nogen, der er tro mod nogen eller
noget?
Prøv først at få konfirmanderne til at definere, hvad det betyder at være tro? At holde sig til
én person f.eks. i et ægteskab, ikke at bagtale ens bedste veninde, eller at være der for en
ven, selvom vennen befinder sig i en svær periode. Det er eksempler på at være tro mod
nogen. Kender konfirmanderne nogle konkrete eksempler på det? Derudover kan man
være tro mod noget. Det handler ofte om overbevisning. Om et livsgrundlag, man holder
for sandt, om en tilgang til verden, man ikke går på kompromis med. Man kan være tro
mod sine principper. I forhold til kristendommen kan tro også forstås som netop det at
være tro - mod buddet om næstekærlighed, mod en overbevisning om, at alle er skabt i
Guds billede, mod tilgivelsens fordring osv. Så hvis man ikke kan stampe den store følelse af
tro op af jorden, er det fint at gå ind i livet med intentionen om at ville være tro mod
evangeliet!

Relevans i konfirmandernes liv
1. Troen. Er det noget, de taler med nogen om? Eller er tro noget, man skjuler? Tror de,
man skal tro på en særlig måde? Hvordan tror en præst f.eks. til forskel fra en konfirmand?
Hvornår har vi brug for tro? Det er vigtigt undervejs, at præsten bringer sig selv på banen.
Ærligt. Og hvis der findes en klæbende tvivls-øgle, så lade den få lidt rampelys, så
konfirmanderne får en fornemmelse af tvivlens legitimitet.
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2. Livets bølger. “Tro er at sejle trods bølger”. Hvilke “bølger” kender konfirmanderne til i
deres liv? Hvad er det svære? Hvornår har man brug for kræfter udefra? For håb og hjælp
fra andre?

At lære udenad
v.1 Troen er ikke en klippe
v. 6 tro er at satse på håbet

Afsluttende musikstykke
Timen kan afsluttes med at lytte til indspilningen af salmen på playlisten
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Den anbefales ikke særskilt ;-)
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