
Forklaringsgudstjeneste. 4. september 2022. Pias udgave: 

 

1. Konfirmander sætter klokker i gang? 

2. Præludium – velkomstmusik 

3. Indgangsbøn: 

 

Kære Gud,  

Jeg synes at alle gode mennesker  

Skal have det godt.  

Sørg for at alle har det godt,  

gode og onde. 

Giv alle endnu en chance. 

Amen 

 

4. Velkomst - Pia  

Velkommen til forklaringsgudstjeneste. Det er en gudstjeneste, hvor jeg forklarer nogle af de 

”mærkelige” ting, som vi gør i kirken. F.eks. klokkeringningen. Der har været klokker ved de 

fleste kirker i næsten 1000 år. Det er for det første for at man skal kunne høre at der er 

gudstjeneste, men før i tiden ringede klokkerne også hvis der var fare på færde – en stor 

ildebrand eller fjender, som var ved at invadere landet.  

De sidste slag – 3x3 kaldes bedeslag. Klokkerne slår 3 gange for Gud, 3 for Jesus og 3 for 

Helligånden. 

 

Nu skal vi synge, for at gå i kirke er også at synge. De sange vi synger i kirken kaldes salmer. 

De handler alle sammen om Gud på den ene eller den anden måde:  

5. Salme 13: Måne og sol 

6. Bøn  

Fadervor 

Du som er i himlen. 



Du almægtigste Gud på jorden. 

Må du altid forblive ved din magt. 
Frels os fra det onde. 

Hjælp os med at holde fred på jorden. 
Led os væk fra fristelsen.  

Giv os alle noget at spise, 
Også dem, der aldrig får mulighed for at vælge. 

Amen 

 

7. Salme 15: Op, al den ting… 

8. Trosbekendelse – menigheden står op. Den plejer vi at synge, men for konfirmandernes skyld siger vi 

den i dag, som vi gør til konfirmationen.  Den står bagest i salmebogen. Bagefter synges 3 gange amen: 

 
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. 

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. 
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved 

Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til 
dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den 

Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. 

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, 
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. 

 

9. Salme 29: Spænd over os.. 

 

10. Læsning. Hver gang der læses en tekst fra Bibelen skal menigheden rejse sig. Vi plejer at have tre 

læsninger til gudstjenesterne, men i dag har vi kun en – og jeg vil bede jer rejse jer og når jeg har sagt: 

”Dette hellige evangelium skriver…” synger menigheden: ”Gud være lovet for sit glædelige budskab”, 

det må I gerne synge med på:  

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus – korsvar!:  



De 11 disciple tog afsted til et bjerg i Galilæa, hvor Jesus havde sagt, at de skulle mødes. Da de så ham, 

faldt de på knæ, men nogle af dem tvivlede på, om det var ham. Jesus gik hen til dem og sagde: ”Jeg har 
fået al magten i himlen og på jorden. Derfor skal I rejse ud til alle verdens folk og få dem til at følge mig. I 

skal døbe dem, så de tilhører vores Far i himlen, Sønnen og Helligånden og I skal lære dem at gøre alt det, 
jeg har sagt. Jeg lover, at jeg er hos jer, så længe verden er til.” 

Amen.  
 

11. Prædiken: 

Den tekst, som jeg lige har læst op for jer kaldes: Dåbsbefalingen. Dåbsbefalingen bliver læst op hver 
gang, der er dåb i en dansk kirke. Teksten i dag kommer fra en ny Bibel, der er lidt lettere at forstå, end 

den Bibel jeg plejer at bruge.  
 

Jesus fortæller sine venner, som kaldes hans disciple, at de skal rejse ud i verden og fortælle de folk de 

møder om Jesus og døbe dem, så de kan blive en del af de mennesker i verden, som tror på ham. Altså de 
mennesker, der kaldes kristne.  
 

Nu er det ikke sådan at man tror på Jesus bare fordi man er døbt. Dåben er egentlig mere en slags aftale 
man indgår med Gud og med Jesus om, at hvis man er døbt, så er der sat en slags mærke på én. Et 

mærke, der betyder, at vi som døbte har sagt ja til Guds kærlighed. Det er nemlig det dåben betyder. 
Mærket vil være der for altid, uanset om man tror på Gud eller ej. Guds kærlighed forsvinder ikke igen.  

 
For nogle år siden var der en præst, som skabte en del ballade, fordi han sagde, at han ikke troede på 
Gud. Han havde været præst længe, men der var ikke så mange, der vidste, at han ikke troede på Gud.  

 

Det fik man at vide, da han havde skrevet en bog. Samtidigt med det blev han interviewet til en avis, hvor 
han sagde, at han ikke troede på Gud.  

 
Da vi sammen sagde trosbekendelsen, som man skal øve sig på som konfirmand, og som I skal kunne til 
konfirmationen, sagde vi:  

”Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber.” 

 
Det troede denne her præst ikke på.  



Og jeg kan fortælle jer, at jeg mange gange er blevet spurgt om jeg troede på Gud, når jeg har søgt 

stillinger som præst.  
 

Jeg tænker, at den debat der opstod på grund af en præst, som fortæller, at han ikke tror på Gud har 
betydet, at man meget gerne ville vide, om andre præster tror på Gud.  

 
På et senere tidspunkt har den samme præst holdt et foredrag i Ateistisk Selskab. Det er en forening, som 
prøver at få danskerne til at holde op med at tro på Gud og gå i kirke.  

 
Præsten har sagt, at han heller ikke tror på opstandelsen. Altså det at Jesus genopstod – blev levende igen 

efter at han var slået ihjel.  
 

Grunden til, at jeg taler så meget om den præst i dag er, at det lige præcis er nogle af de ting vi skal tale 

om, når I går til konfirmationsforberedelse.  
 
I tirsdags bad jeg jer om at fortælle mig, hvad I havde lyst til at vi taler om til forberedelsen. En af jer 

sagde: Gud. Og det synes jeg er vigtigt.  
 

Grunden til at vi tror på Gud og at kristendommen er opstået er, at vi tror det er rigtigt at Jesus ikke kun 
blev slået ihjel, men at han opstod på den 3. dag. Præcis som vi også siger i trosbekendelsen.  

… 
Teksten, som jeg læste op, handler om, at Jesus efter sin opstandelse møder disciplene ved et bjerg i 
Galilæa. Som jeg tidligere har sagt befaler han dem at gå ud i verden og fortælle om ham og døbe dem. 

Og så siger han: ” Jeg lover, at jeg er hos jer, så længe verden er til.”  

 
Det sidste er det vigtigste. For det er troen på, at Jesus altid vil være der, som gør, at vi 2000 år senere 

bruger dåbsbefalingen både til min prædiken i dag og hver gang vi har dåb i kirkerne.  
 
Og dåben – den er både ”indmeldelsen” i kirken og et tidspunkt, hvor der bliver sagt ”ja” til Guds 

kærlighed.  

 
Amen 

 



 

Kirkebøn:  
  

Kære Gud,  

Vil du gøre alt det onde til godt? 

Og forsørge alle de fattige  

Og alle de ensomme, de hjemløse,  

Og bare folk, der ikke har det godt! 

Amen 

 

Og så skal jeg lige meddele:  

At der er gudstjeneste i Vrangstrup Kirke på søndag kl. 10:30.  

 

Så skal vi synge:  

 
12. Salme 260: Du satte dig selv 

 

13. Nadver: 

 

Fortælle om nadveren og hvad den betyder: 

 

Som jeg meget kort fortalte i min prædiken betyder nadver: måltid. Kort tid efter Jesus var død mødtes 

de, som troede på ham for at spise sammen.  

 

Jesus har nemlig sagt til sine disciple, at hver gang de spiser brød og drikker vin, er det for at huske 

ham.   

 

 

Lovprisning:  

Med ansigtet mod menigheden:  



Præst: Opløft jeres hjerter til Herren, lad os prise hans navn! 

 

Vendt mod alteret:  

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige.  

Han som var, som er og som kommer.  

 

Menigheden: 

Hosianna i det højeste! 

 

Velsignet være ham, som kommer i Herrens navn.  

 

Menigheden:  

Hosianna i det højeste! 

 

Menigheden synger:  

O, du Guds lam! 

Med korsets skam,  

Du bar alverdens synder,  

 

Præst vendt mod alteret: 

Opstandne Herre og Frelser,  
Du, som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom! 

Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes 
forladelse.  

Og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse 

Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo med troen i vore hjerter.  

Gør os faste i det evige livs håb. 
Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive ét i dig, ligesom du er ét 
med Faderen.  

Menigheden: Amen.  



Lad os sammen bede: Fadervor…  

Vor Fader, du som er i himlen! 

Helliget blive dit navn,  

Komme dit rige,  

Ske din vilje 
Som i himlen således også på jorden;  

Giv os i dag vort daglige brød,  
Og forlad os vores skyld, som også vi forlader vore skyldnere,  

Og led os ikke ind i fristelse,  
Men fri os fra det onde.  
For dit er riget og magten og æren i evighed!  

Amen.  

 
INDSTIFTELSESORDENE:  

 
Når man begynder nadveren – måltidet siger præsten det samme som Jesus sagde dengang han spiste sit 
sidste måltid sammen med sine venner, disciplene, skærtorsdag aften. Det er sådan set det jeg siger, når jeg 

siger sådan:  

 
Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det 
og sagde: ”Tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!” 

 
Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde: ”Drik alle heraf; dette bæger er 

den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I drikker det, til 

ihukommelse af mig!”  
 
Og nu skal I alle sammen blive siddende på jeres pladser og når jeg siger: Dette er Jesu legeme spiser vi 

samtidigt:  

Dette er Jesu legeme 

Og så kommer jeg rundt med vinen og saften. 



14. Efter nadveren skal jeg sige en takkebøn, og I må gerne synge med på amen bagefter:  

Bøn: Ryggen til menighed:  
Vi takker dig, Herre vor Gud, almægtige Fader, fordi du har styrket os med dine livgivende 

gaver 
Vi beder dig, at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os,  

Styrke vor tro, grundfæste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os for 
din søn, Jesu Kristi vor Herres skyld.  
Menigheden: Amen. 

15. Velsignelse – menigheden står op. Afsluttes med 3 gange amen.  

 

16. Salme: 787: Du, som har tændt… 

 

17. Udgangsbøn: 

 

Kære Gud,  

Tak for at vi får mad hver dag  

og bor i et land 

uden naturkatastrofer og med fred. 

Tak for at du altid er der.  

Amen.  

 

18. Postludium – udgangsmusik.  

 

 


