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GUD GLÆDER SIG OVER DIG!
Herren din Gud er hos dig, helten, der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og
viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over
dig med fryd (Sef 3,17).
Gud jubler over dig med fryd! Det lyder som
meget store ord, og det er virkelig store ord,
men sådan er det for dig, som er et Guds barn.
Man kan som udlænding befinde sig i Danmark på tålt ophold. Det sker, hvis man har
gjort noget, så man har mistet retten til at være
i Danmark, mens det samtidig er umuligt at
blive sendt til hjemlandet på grund af situationen i det pågældende land.
Sådan tror jeg godt nogle gange, vi kan tænke
om det at være i Guds rige: at vi er der på tålt
ophold. At Gud egentlig ikke har nogen glæde
i, at vi er hans børn, men at han bare bærer
over med os. Men her lyder Guds ord ved
Sefanias, at Gud ikke bare accepterer, at du
er hos ham, men at han glæder og fryder sig
over dig.
Det kan være nemt at afvise, at dette skulle
gælde mig, for hvorfor skulle Gud glæde sig
over mig? Hvad er det lige, jeg har gjort, eller hvad er det, jeg er, siden Gud skulle elske
mig, ja ligefrem glæde sig over mig? Intet!
Tværtimod har jeg gjort ondt, syndet imod
ham og gjort mig selv fortjent til dommen.
Men Gud har selv fjernet sine domme, siger
Gud ved Sefanias (3,15).

For et Guds barn gælder det, at Gud ikke mere
truer med dom og straf, men tværtimod glæder sig over dig og elsker dig.
Det er den kærlighed, der glæder sig over dig,
ikke på grund af hvad du er, eller hvad du
har gjort, men på grund af Jesus.
I Brorsons gendigtning af Paul Gerhardts
salme Hvorledes skal jeg møde og favne dig
min skat lyder der i vers fem denne opfordring:
Kom, bange sjæl, at skrive
dig det i hjertet ind,
lad denne glæde blive
i hjerte, sjæl og sind:
at hjælpen er til stede,
at Jesus selv er her,
han vil dig trøste, glæde
og altid have kær!
Gud fryder sig i glæde over dig og viser dig
sin kærlighed på ny. Det er ikke tomme ord,
der bare skal få dig til at få det bedre med dig
selv, men det er den almægtige Guds egne
ord. De beskriver en reel virkelighed: at Gud
glæder sig over sine børn.

Mads Hansen, teologistuderende, Aarhus
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LIV & LOVSANG I

GAMLE ADAMS LOVSANG
Af Henrik Gren Hansen

”Over hele verden synger man nu i kirkerne
nye, udtryksfulde, kristusophøjende sange.
Mange kristne er for første gang i deres liv
begyndt at opfatte sig selv som tilbedere.”
Sådan skriver Bob Kauflin i bogen Liv &
Lovsang, der udkom på Credo Forlag i 2012.
Det er ord, som sammenfatter, at der er sket
noget afgørende i den kristne menighed på
verdensplan i løbet af de seneste årtier. En
forandring på et plan, som af mange blot er
blevet betragtet som ”praktisk” eller måske
”liturgisk”, og derfor har en del ledere skubbet det til side som mindre væsentligt.
Men det er en forandring, der har haft stor
betydning for menighedens gudsbillede og
forståelse af, hvad det vil sige at være kristen.
Der er derfor al mulig grund til bibelsk vejledning i menighedens sang, og det forsøger
bogen Liv & Lovsang at give. Bob Kauflin er
som erfaren lovsangsleder og præst en mand,
der i høj grad præger den moderne lovsangsteologi, og hans vejledning vil være repræsentativ for mange af vores tids mest bibelsk
funderede lovsangsledere.

Bogens mange bibelske og evangeliske formuleringer overskygges dog af en gennemgående lovisk tankegang. Og en lovsang, der
har loven som fortegn, kan aldrig gribe det
vidunderlige i lovsangens virkelige væsen.
Tværtimod fører den til trældom og hykleri.
Dette vil jeg uddybe i de to artikler, der følger efter denne.
Mens bogens overordnede vejledning ikke er
god, er derimod dens beskrivelse af den moderne lovsangskultur utroligt skarp og baseret på et bredt kendskab til lovsangsledere
over hele verden. I denne første artikel vil
jeg standse op for nogle af de gennemgående
tendenser i lovsangskulturen, som Bob
Kauflin har set og gennemskuet som gamle
Adams værk, og som han gennem bogen med
bibelske formaninger advarer stærkt imod.
Før vi går til denne beskrivelse, er det nødvendigt at standse op for den åndelige kamp,
der ligger bag det hele. Debatten om sang og
musik i kristen sammenhæng er et område,
som er viklet ind i mange menneskelige følelser og mange menneskelige misforståelser.
Men som alt hvad der foregår af splid i me-
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nigheden, er den først og fremmest en åndskamp.
Åndskampen
I den åndelige verden er der en lov, der altid
gælder med usvigelig sikkerhed: Djævelen
sætter de fleste kræfter ind på at søge at fordreje og forvride de skønneste og vigtigste
af Guds gaver.
De åbenlyse angreb mod ægteskabet og hele
vores forståelse af kærligheden mellem mand
og kvinde, som vi i disse år er vidner til, er et
af de modbydeligste eksempler på, hvordan
den djævelske ondskab kan vinde indpas og
gennemsyre en Guds gave, som skulle være
så god og velsignet.
Basalt set retter alle Djævelens angreb sig
mod det, som for en kristen må være den største skat og gave fra Gud: evangeliet om retfærdiggørelsen af tro. Men han har mange
indfaldsveje mod denne skat – lige så mange,
som Gud har nådegaver, ordninger og midler, der skal holde os ved skatten.
Den kristne sangskat er en af de store gaver,
Gud har velsignet os med. En skat er sangene, fordi de øser af evangeliets rigdom og
vidner om frelsen i Jesus. Man kan næppe
overvurdere den rolle, de evangeliske salmebøger og sangbøger gennem kirkens historie har spillet som en kilde til hjælp, trøst,
glæde og frimodighed i troen.
Ved reformationen blev det genopdagede
evangelium i stort omfang sunget ind i menneskers hjerter. Og vi har skønne salmer, der
går helt tilbage til de første kristnes tid; salmer, som vi stadig kan synge med på af hele
hjertet, fordi vi lever og ånder for nøjagtigt
det samme frigørende evangelium som vores forfædre, der gik på troens vej før os.
Der er ikke noget, der piner Djævelen som at
overvære en forsamling, der hører Guds ord

forkyndt og synger evangeliet ud fra og ind i
hjerterne. Derfor skal vi heller ikke overraskes over, at Djævelen sætter så meget ind
på at forpurre netop forkyndelsen og den
kristne sang.

Djævelen sætter de fleste kræfter ind på at søge at fordreje og
forvride de skønneste og vigtigs t e a f G u d s g a v e r.
Men som oftest prøver Djævelen ikke at forpurre noget ved at bringe det til ophør, men
ved at fordreje det. Forkyndelsen og sangen
må for Djævelens skyld gerne være centrale
elementer i den kristne menighed og må gerne
bevare og tiltage i den ydre kraft. Men den
indre kraft – den genfødende og trosstyrkende kraft, som forkyndelsen og sangen får
fra evangeliet – den må dø hen i ubemærkethed.
Lovsangskrig
På engelsk bruger man udtrykket ”worship
wars” (lovsangskrige) om det, vi herhjemme
vel mest taler om som ”musikdebatten”.
Selvom ”lovsangskrig” er et forfærdeligt udtryk, er det egentlig en meget mere rammende
betegnelse. For i en krig er der store kræfter
på spil. Og i en krig er der ofre. Der er ingen,
der har tal på, hvor mange menneskelige og
åndelige omkostninger ”musikdebatten” har
haft herhjemme i form af splid i menigheder
og familier og i form af åndelig forførelse og
frafald. Men der er grund til at tro, at det tal
er stort.
Der er ikke noget at sige til, at der i løbet af
de sidste 10-20 år er blevet forsøgt lagt et låg
på det, som så mange har erfaret som en kold-
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hjertet og destruktiv debat. Det er en frygtelig tilstand for den kristne menighed at være
i splid om det, der skulle være en stærk og
velsignet kilde til opbyggelse i troen.
Og hvis det ikke er en frygtelig tilstand – hvis
man inderst inde nyder striden og nyder at
fremføre sine egne kæpheste mod de andres
– så er der endnu mere grund til frygt! For så
er det kødeligheden og den rethaveriske
debattone, der har taget over. Den tone må vi
vogte os for og bekende som en stor synd,
for hvor den trives og plejes i hjertet, er kærligheden blevet kold.
Musiksmag og generationskonflikt
Musikdebatten præsenteres i dag for det meste som en generationskonflikt og et spørgsmål om smag og vane. Konflikten bliver da i
al enkelhed: De ældre kan bedst lide stille
sange – de unge vil have mere gang i den. De
ældre vil synge de melodier, som de lærte i
deres ungdom – de unge vil have lov til at
synge sange på deres eget musikalske sprog.
Hvis dette var konflikten, eller krigen, så ville
problemet og den åndelige kamp være selve
det, at Djævelen har gjort sindene så stejle
og kompromisløse. Og da ville konflikten
være løst, hvis de unge og de ældre gav hinanden plads til at udtrykke sig på forskellig
vis om det samme evangelium.
Dette element af generationskonflikt har helt
sikkert spillet med i ”lovsangskrigen”. Den
har med andre ord også handlet om smag og
vane. For nogle har det måske været hovedsagen. Enhver må ransage sig selv for motiverne for det, der er sagt og gjort.
For så vidt der ikke er andet på spil end smag
og behag, så må vi i kærlighed bøje os mod
hinanden, og i så fald gælder princippet fra 1
Kor 6,7 om retssagerne i menigheden: ”Hvorfor finder I jer ikke hellere i uret? Hvorfor

lider I ikke hellere tab? I stedet for begår I
uret og påfører andre tab, og det endda
brødre!”
Det kan være et tab at give afkald på at synge
efter sin egen musiksmag og poetiske stilart.
Og det kan være en uret, hvis man tvinges til
helt at lade den anden parts præferencer blive
styrende. Men: Hvorfor ikke finde sig i det?
Sådan handler kærligheden. Når man har
mulighed for at give afkald på sin ret for at
glæde den anden, så tøver man ikke med det.
Hvor kærligheden ved evangeliets kraft hersker i menigheden, kan et spørgsmål om smag
og vane aldrig blive et problem, for begge
parter vil kæmpe for sin modpart og være
medarbejdere på hinandens glæde. Og så bliver løsningen en praksis, som tager hensyn
til og giver plads for begge parter. Fronten i
den åndelige kamp må da være rettet mod de
stejle og ubøjelige meninger.
Men lovsangskrigen er langt mere end det.
Og jeg er bange for, at det er Djævelens største triumf, at ”musikdebatten” så ofte er blevet vurderet blot som en strid om smag og
behag.
Kernen i problemet er langt mere alvorlig:
Vi står over for en moderne lovsangskultur,
der i form og indhold har fordrejet det bibelske evangelium. Og i kærlighedens og
åbenhedens navn og i et velment ønske om
ikke at tage frimodigheden fra nogen har vi
accepteret denne lovsangskultur langt ind i
de bibeltro kredse.
Men dersom vi vil være sandheden tro i kærlighed, kan vi ikke lukke øjnene for den massive forførelse, der i disse år sker gennem den
nye lovsangstradition – lige så lidt som vi kan
lukke vores hjerter for de mange, som i den
nye lovsang enten tror, at de har fået, eller
også virkelig har fået et møde med Jesus og
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derfor blot ønsker at udbrede deres erfaring
til hele verden.
Endelig må vi være opmærksomme på, at
”den nye lovsang” langt fra er noget enkelt
begreb. Per automatik at skære alt nyt over
én kam som overfladisk og forførende er slet
og ret menneskelig konservatisme, og at lade
dén være herskende i menighedens forhold
er lige så ubibelsk, ukærligt og overfladisk
som per automatik at afvise alt gammelt som
kedeligt og intetsigende.

baggrund er det dybt foruroligende, at den
skyggeside ved den nye lovsang, som BK har
blik for, trods alle forbehold præsenteres som
en alt for generel og udbredt realitet.
I det følgende vil jeg give en kort sammenfatning af det, der gennem bogen beskrives
som de største problemer i lovsangskulturen.
Det vil være overflødigt undervejs at referere til, hvor stor en triumf disse tendenser
må være for verdens fyrste, som står bag den
kødelige lovsang.

En erfaren forfatter
Liv & lovsang er en oversættelse af bogen
Worship Matters, som amerikaneren Bob
Kauflin (BK) skrev i 2008. BK har som
lovsangsleder siden midt i 70‘erne, som præst
og som underviser, gjort sig flere refleksioner om lovsangens betydning end de fleste.
Hans erfaringer med forskellige lovsangs- og
gudstjenestekulturer er utroligt bred.
I perioden 1976-1984 rejste BK rundt i hele
USA med musikgruppen GLAD til alle tænkelige typer af kristne menigheder. Efter en
årrække som præst, blev han i 1997 leder af
Sovereign Grace Music, hvor han bl.a. har
arrangeret lovsangskonferencer og har stået
for udvikling og indspilning af nye lovsange.
Samtidig blev han lovsangsleder for Covenant Life Church – en menighed med mere
end 3.000 medlemmer, hvor BK var ansat
indtil 2012 og bl.a. skrev sin bog, som har
vundet stor udbredelse sammen med bloggen
worshipmatters.com.

To afdelinger i gudstjenesten
Først noget rent strukturelt og prioriteringsmæssigt, som imidlertid har stor betydning:
Gudstjenesten er i dag mange steder blevet
splittet op i ”præstens afdeling” og ”lovsangslederens afdeling”.
Betegnelsen ”lovsangsleder” er ny i kirkens
historie. Den blev opfundet i USA i begyndelsen af 70‘erne. 40 år efter er lovsangslederen globalt set blevet en selvfølgelighed i
langt de fleste kirker, og lovsangens betydning er vokset, så den nu i mange kirker fylder mere end halvdelen af gudstjenesten (s.
300).
Som en følge af denne udvikling er lovsangslederens betydning nu på linje med præstens,
og mange unge vælger kirke efter lovsangslederen i stedet for præsten (s. 62).
Ofte betragtes gudstjenestens to halvdele som
hørende under henholdsvis det ”musikalske/
tilbedende” og det ”forkyndende”, og ansvarsfordelingen er sådan, at lovsangslederen styrer lovsangen, og præsten tager sig af
at prædike og forvalte sakramenterne (s. 303).
Naturligvis er der et samarbejde mellem præst
og lovsangsleder om gudstjenesten, men tit
er planlægningsfællesskabet holdt på et minimum, så der er et skarpt skel mellem de to
dele af gudstjenesten: Præsten føler sig ikke

Gennem bogen tegner BK er skarpt billede
af nogle tendenser i den moderne lovsangskultur, som han gør op med og afslører som
kødelighed. I kraft af sin betydelige erfaring
med lovsangskulturen er BK ikke en mand,
der kommer med karikaturtegninger. På den
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kompetent til at rådgive på det musikalske
område, og lovsangslederen vil helst betakke
sig for, at præsten laver om i hans ”afdeling”:
Præsten har jo ikke nogen idé om, hvor stort
et arbejde det kan være at få den musikalske
overgang på plads mellem to sange – og så
virker det urimeligt, hvis han lige pludselig
kommer og siger, at den ene sang skal fjernes! (s. 292).
Lovsangsindustrien
Der er megen faglig stolthed involveret i forholdet mellem præst og lovsangsleder, og
lovsangslederen er ofte ambitiøs. Succesrige
”lovsangskunstnere” bliver kendte navne i
vide kredse. De indspiller måske cd’er og
forstår at markedsføre dem. Disse bestsellere
inden for lovsangsgenren har ifølge BK
”medført væsentlige forandringer i, hvad vi
synger i kirken, og hvordan vi tænker om tilbedelse” (s. 67).
Berømmelse og succes i ”lovsangsindustrien”
er et mål for mange, og bl.a. derfor holder en
lønnet lovsangsleder gennemsnitligt kun to
til tre år i samme stilling, før der bliver problemer med præsten eller bandet, og lederen
søger nye græsgange (s. 256).
En anden konsekvens er, at det er fristende
at måle sig på statistikker og altid indrette
musikken efter, hvad der er populært. Lovsangen bliver så svær at skelne fra almindelig koncertvirksomhed, at det er nærliggende
for mange at overtage mønstre fra den verdslige musikscene og føre dem over i lovsangskulturen. BK refererer en kvinde for at udtale, at Bono og rockgruppen U2 har lært
hende mere om tilbedelse, end nogen lovsangsleder har gjort nogen søndag (s. 69).
Med tilslutning citerer BK en analyse af Harold Best: ”Der er efterhånden sat så stort lighedstegn mellem tjeneste og berømmelse, at

det næsten er umuligt at tænke på andet end
berømmelse, hvis man overvejer en tjeneste
inden for musikken” (s. 68).
Åndelig umodenhed
Fordi lovsangsdelen i praksis ofte har sit eget
liv adskilt fra den ”åndelige” eller ”teologiske” del i gudstjenesten, stilles der sjældent
store krav til lovsangslederens åndelige modenhed. Det er de musikalske evner, der er i
fokus.
Gennem årtiers samtaler med lovsangsledere
og kristne musikere har BK måttet konstatere, at en fordybelse i opbyggelig litteratur
hører til sjældenhederne: ”Når jeg spørger
lovsangsledere, hvad de læser, viser det sig
som regel, at de læser bøger om virksomhedsledelse, romaner, musikblade, biografier eller bøger om historie og sport” (s. 31).

Der er efterhånden sat så stort
lighedstegn mellem tjeneste og
berømmelse, at det næsten er
umuligt at tænke på andet end
berømmelse, hvis man overvejer
en tjeneste inden for musikken.
Teologi har generelt ingen interesse, for den
skaber jo bare splittelser. ”Jesus er min teologi”, lyder det karakteristiske, forsimplede
udtryk (s. 33).
Som musiker kan man have det sådan, at
musik er det primære middel til at kommunikere med andre mennesker, og hvis man prøver at knytte nogle ord til en sang, bliver det
let snublende og usikkert. Derfor nøjes man
med ”kristne fraser, der lyder fromme og rigtige, som ‘ære være Gud‘ eller ‘pris Herren‘”
– eller undlader simpelthen at sige noget (s.
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46).
BK giver et eksempel på ordlyden i en sådan
overfladisk bøn, der kan lyde mellem sangene: ”Kære Herre, i dag kommer vi ind for
at takke dig, Far, fordi du er her sammen med
os, Jesus, og fordi du har samlet os, Herre,
for at tilbede dig. Du er fantastisk, og nu ønsker vi bare at træde frem for din trone, Jesus,
og tilbede dig, som vi aldrig før har tilbedt
dig, Herre, det er, hvad vi er samlet for at
give, Herre, i Jesu Kristi navn ...” (s. 111).
Op til gudstjenesten har bønnen til gengæld
almindeligvis ikke en fremtrædende plads.
”Vi stoler på vores egen visdom, planlægning,
kreativitet og færdigheder” (s. 95).
BK sætter rammende ord på den utålmodighed, der ligger i vores tid, og som i høj grad
sætter sit præg på lovsangen: ”Vi lever i en
tidsalder, hvor alt helst skal være her og nu.
Vi vil gerne have en andagt, der kan forvandle
vores liv på højst femten minutter. Og hvorfor skulle Gud ikke kunne klare det på den
tid, vi kan afse til ham? Han er jo da Gud, og
han ved vel, hvor hårdt pressede vi er tidsmæssigt! Vi åbner vores bibler og begynder
straks at kede os, hvis de to første vers ikke
lige siger os noget. Vi vil have alting forkortet og forenklet og formuleret i et moderne
sprog, så vi ikke behøver tænke for meget
eller gå i dybden med vores liv” (s. 32).
Den samme overfladiskhed præger sangvalget, som det er meget fristende at foretage
ud fra melodi frem for indhold (s. 107). Især
yngre lovsangsledere kan have som eneste
kriterium for udvælgelsen af en sang, at ”der
er gang i den”, og at den har et virkeligt
fængende omkvæd (s. 305).
Et verdsligt liv
Ligesom den åndelige fordybelse ligger fjernt

for mange lovsangsledere, har BK erfaret, at
den kristne livsførelse ”ikke er noget, lovsangsledere normalt tillægger den store vægt.
Et godt eksempel i livsførelse bliver alt for
ofte taget for givet eller ignoreret, mens en
god ‘forestilling‘ bliver bemærket og lovprist” (s. 50).
Lovsangsledernes sprog bliver i tiltagende
grad profant og grænsesøgende, og lovsangslederes blog-poster på internettet kan være
sladderagtige og provokerende i et forsøg på
at være smarte og vedkommende (s. 51).
Den samme verdslighed gør sig gældende i
påklædningen: ”Mange musikere i lovsangsbands ifører sig tøj, der er for stramt eller afslører for meget. Lovsangsledere tillader tonefald eller stemmeføringer, der virker forførende eller sensuelle. Nogle lovsange beskrives ligefrem som ‚sexede‘. Annoncer for
kristne bands og solister kan være lige så visuelt forførende som annoncer for deres
verdslige kolleger. Musikalske medarbejdere
dyrker sex uden for ægteskabet, men får lov
at fortsætte i menighederne” (s. 55).
Naturligvis er der menigheder, der vil skride
ind i sådanne tilfælde, og ikke blot ansætte
musikere og ledere på grund af den musikalske dygtighed. Men: ”Når menigheden vokser, fristes man til at slække på kravene til
åndelig modenhed for at opnå et højere musikalsk niveau” (s. 276).
Lovsangens indhold og funktion
En konsekvens af denne overfladiskhed og
verdslighed hos lovsangslederne er, at det
evangeliske indhold ikke bliver så betydningsfuldt i lovsangen. ”Man kan ofte komme
igennem en hel gudstjeneste, hvor der kun i
forbifarten refereres til, hvad Jesus udrettede
med sit liv, sin død og sin opstandelse. Når
vi endelig nævner ham i vores sange og bøn-
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ner, glemmer vi ofte at tale om, hvad han
egentlig gjorde” (s. 91).
Lovsangen er ofte det, som kirkefremmede
gribes mest af, og derfor er det nærliggende
at lade sine sangvalg diktere af, at lovsangen
skal være ”spiselig” for ikke-kristne (s. 238).
Vi lever i en kultur, der ”generelt er dybt fascineret af musikalske oplevelser og udtryksformer”, og derfor ”kan der let opstå en fejlagtig forventning om, at lovsangsledere skal
bringe os nær til Gud, proklamere hans nærvær eller ligefrem hidkalde ham” (s. 63).
Musikken er blevet det nye sakramente (s.
300), og fokus i menigheden bliver på den
følelsesmæssige oplevelse, som musikken
giver (s. 197).

N å r m e n i g h e d e n v o k s e r, f r i s t e s
man til at slække på kravene til
åndelig modenhed for at opnå et
h ø j e r e m u s i k a l s k n i v e a u.

Lovsangen har da først og sidst mennesket
selv som mål og indhold, og dens funktion er
at give et følelsesmæssigt kick. Lovsangskulturen er blevet afgørende inficeret af vores egen egocentriske natur. Vi er blevet forbrugere af tilbedelse (s. 148).
Denne generelle beskrivelse af lovsangskulturen lyder meget voldsom. Og det må
huskes, at her kun tales om kødelige tendenser i den nye lovsang. Men netop som en tendens i tiden er denne udvikling en fare for os
alle.
For det er den samme kødelige natur, der bor
i hver eneste af os. Gamle Adam søger ros og
menneskers ære. Gamle Adam ønsker dybest
set kun at tilbede sig selv og sine egne religiøse følelser.
Vi har alle brug for at kæmpe mod Gamle
Adams lovsang i vores eget liv. Det har BK
set. Og i sin afsløring af dette problem er Liv
& Lovsang både rystende, skarp og ransagende.
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LOVISK LOVSANG
Af Henrik Gren Hansen

Kamp mod kødeligheden
I den første artikel samlede jeg, hvad Bob
Kauflin (BK) i bogen Liv & Lovsang har at
sige om skyggesiden ved den nye lovsangskultur.
De kødelige tendenser i kulturen beskrives i
bogen med en selvfølgelighed og en generalisering, som er dybt bekymrende i betragtning af, at BK siden 70‘erne har været engageret i lovsangsledelse og om nogen skulle
have erfaringer nok til ikke at karikere udviklingen.
Men det er vigtigt at understrege, at skyggesiden ved den nye lovsang på ingen måde er
et dækkende billede af udviklingen. Der findes mange lovsangsledere, der som BK kæmper imod kødeligheden og for en bibelsk
funderet lovsang i menigheden. Og det er
tydeligt, at BK generelt ser den nye lovsang
som en positiv udvikling.
”Lovsangsledere har fået en stor og ofte gavnlig indflydelse på gudstjenesten. De har gjort
os meget mere opmærksomme på, hvor vigtigt det er at prise Gud og søge ham under
sang” (s. 61). Når hele verden nu fyldes med

de nye lovsange, og når mange kristne i dag
takket være lovsangsledernes virke har lært
at se på sig selv som tilbedere, så er det ifølge
BK godt og bibelsk.
Hvad BK ønsker, er ikke en tilbagevenden
til de gamle sange og salmer, men et fornyet
bibelsk fokus i de nye lovsange: ”Der er kommet meget godt ud af den moderne lovsangsindustri, men vi må ikke lade den definere
og diktere, hvad bibelsk tilbedelse er” (s.
302).
BK betragter sig altså som en del af den nye
lovsangskultur, samtidig med at han advarer
mod den udvikling i retning af kødelighed,
som mange steder præger billedet.
Med tanke på at Liv & Lovsang nok må siges
at være repræsentativ for mange af de mest
bibelsk funderede lovsangslederes vejledning, er det dog foruroligende at se, hvordan
fortegnet for den grundlæggende vejledning
om lovsang hos BK er loven.
I det følgende vil jeg ud fra bogen beskrive,
hvordan loviskheden hos BK giver sig udtryk i synet på: 1) lovsangslederen og 2) selve
lovsangen.
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1) Lovsangslederen
De stærke ledere
BK har blik for betydningen af åndeligt
modne lovsangsledere. Skal de kødelige tendenser i den moderne lovsang ændres, må der
ske en ændring i, hvordan man udvælger
lovsangsledere. Det skal ikke bare være de
musikalske evner, det handler om, men man
må i langt højere grad vurdere, om lederne
kan være forbilleder for bandet og menigheden i liv og lære.
Her har BK et vigtigt bibelsk anliggende. Det
er klart, at lovsangsledelse må være et åndeligt ansvar, og som udviklingen har været, er
dette ansvar blot blevet større. Talrige bibeltekster taler om vigtigheden af ledernes forbillede, og BK bruger blandt andet seks sider (s. 50-55) på at udfolde ordet fra 1 Tim
4,12: ”Vær et forbillede for de troende i tale,
i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed.”
Ubibelsk og ødelæggende for sandt kristent
lederskab bliver det dog, når BK bruger disse
ord til at udmale lovsangslederen som en slags
uanfægtet supermenneske.
Om troen hedder det blandt andet, at ”hvis
det skal lykkes mig at lede andre i tilbedelse,
må jeg udstråle en urokkelig tro på Gud og
hans løfter” (s. 53).
Som testspørgsmål for, om man har denne
urokkelige tro, anfører BK følgende: ”Må du
jævnligt kæmpe med mørke og nedslående
tanker? Tvivler du på, at Gud virkelig er til
stede under gudstjenesten om søndagen?
Holder bekymringer for din fremtid eller din
økonomi dig vågen om natten?” (s. 54).
At kæmpe med nedslående tanker, tvivl og
bekymringer er altså en hindring for at være
leder i den kristne menighed!

Lovens vej til hellighed
Baggrunden for de krav, som BK opstiller til
lovsangslederne, er at finde i den oplevelse
fra forfatterens eget liv, som han kalder sin
”helliggørende rejse” (s. 23).
BK beretter, at han selv engang var dybt påvirket af den kødelige lovsangskultur. Han
var sygeligt optaget af andre menneskers
mening og bedømmelse. Han har kendt råddenskaben indefra: ”Hvis jeg skulle være helt
ærlig, så ønskede jeg, at folk skulle tilbede
mig. Jeg ønskede i virkeligheden lidenskabeligt at stjæle Guds ære. Jeg elskede mig
selv mere, end jeg elskede Gud” (s. 25).
Men nu oplever BK, at han er blevet sat fri
fra den kødelige tankegang: ”Heldigvis
brugte Gud forskellige mennesker og omstændigheder til at forvandle mit hjerte (…)
I dag er evangeliet – som jeg så ofte tog til
indtægt, men glemte at efterleve – centrum
og fundament for mit liv. Jeg lærer stadigt
mere om syndens besnærende magt og om
Jesu Kristi endnu større magt til at frelse mig
fra den. I dag elsker jeg Jesus mere, end jeg
nogensinde havde forestillet mig, at jeg ville
eller overhovedet kunne” (s. 26).
Disse linjer synes ved første gennemlæsning
at være et fantastisk vidnesbyrd om Guds frelsende magt ved evangeliet. Det er en stor
glæde, når et menneske, der før har ladet sit
liv bestemme af kødelige mål og drømme,
kan bekende evangeliet som centrum og fundament for livet.
Men for at forstå BK ret, må man lægge
mærke til, at historien ikke er en omvendelsesberetning – det er en helliggørelsesberetning.
Det er ikke en beretning om, at BK har fundet friheden i at være løst fra syndens fordømmende magt, men en beretning om, at BK
i en krisetid ved nogle menneskers og gode
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bøgers hjælp er blevet opmærksom på sin
egen råddenskab, men nu har fået hjælp til at
komme fri af den.
Den helliggørende rejse gav BK et forvandlet hjerte, så han nu ikke længere oplever at
elske sig selv højest, men derimod oplever at
være fyldt af en overstrømmende kærlighed
til Jesus.
Den samme helliggørelse, modning og vækst
ønsker BK for læserne af bogen. Det er vejen til en forbedring af lovsangskulturen.
Og denne vækst er det loven, der skal sætte i
gang. BK fortæller om tilstanden før sin
helliggørende rejse: ”I min stolthed havde jeg
mistet blikket for, hvad der virkelig betyder
noget. Jeg havde overset noget, som Bibelen
ellers udtrykker fuldstændig klart. Jesus
sagde selv, at det største bud er dette: ‘Du
skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte
og af hele din sjæl og af hele dit sind‘ (Matt
22,37)” (s. 26-27).
Problemet med BK før helliggørelsen – og
problemet med hele den kødelige lovsangskultur – er altså ifølge BK, at den har mistet
blikket for loven. Ved at få øjnene op for, at
den ægte lovsang fordrer kærlighed til Gud i
hjertet, kan tingene ændre sig, og så kan man
blive en bedre og mere moden lovsangsleder
og opleve sig selv som sådan.
Som afslutning på bogens første del om det
kristne liv, siger BK: ”Jeg er overbevist om,
at du virkelig ønsker at ære Gud … og jeg
beder til, at han vil bruge første del af denne
bog til at udruste dig til det” (s. 56).
Men første del rummer ikke noget, der kan
minde om en forkyndelse af evangeliet. Første del er én lang formaning til lovsangslederen om, at han for at kunne lede menigheden
i lovsang skal tilbede Gud med kærlighed og

tjene næsten med gode gerninger. Han skal
være et forbillede og kunne hengive sig i en
glad tro, der er fri for enhver anfægtelse. Han
skal være så ren og syndfri som muligt og
opleve sig selv sådan. Når lovsangslederen
lægger sig alt dette på sinde og går ind i
helliggørelsens kamp, vil han opleve en fremadskridende forbedring og blive bedre i stand
til at lede lovsangen til Guds ære og ikke til
sin egen ære.
”Uanset hvilke kriterier andre mennesker
vælger at bedømme vores tjeneste efter, så er
Gud først og fremmest interesseret i vores
troskab” (s. 67).
I centrum er troskaben mod Guds vilje – ikke
troen på, hvad Jesus har gjort i mit sted.
En svækket syndsforståelse
Den typiske karismatiske kritik af konservative lutherske er, at man tænker for småt om
Helligåndens virke. BK citerer Gordon Fee:
”For Paulus var Helligåndens tilstedeværelse
som en oplevet og levet virkelighed det afgørende omdrejningspunkt for den kristnes
liv fra start til slut” (s. 164).
Gordon Fee er pinsemand og professor i Det
Nye Testamente, og i den bog, som BK flere
steder gennem bogen citerer fra og anbefaler, er det bl.a. et vigtigt anliggende at forsøge at påvise, at den lutherske lære om en
kristen som ”samtidig retfærdig og synder”
er en ubibelsk lære: En kristen har ikke kødet i sig, men er helt igennem et nyt menneske, som nu kan gøre Guds vilje!1
Så radikal en tankegang giver BK ikke udtryk for med sin bog, men han er tydeligt præget af Fee’s svækkede forståelse af synden i
den kristne. Af denne svækkede syndsforståelse følger en konstant optagethed af
evangeliets virkning frem for evangeliet selv.
Oplevelsen af Helligånden og helliggørelsen
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er det afgørende omdrejningspunkt for den
kristne livet igennem.
Sådan kan kun det menneske tale, som har et
overfladisk syn på sin egen synd. Lever man
nær den hellige Gud i modtagelse af hans ord
i lov og evangelium, bliver det noget helt
andet, der kommer i centrum for ens tanke
og erfaring: min egen dybe og vedvarende
synd og mit behov for en frelsesgrund uden
for mig selv. Jesu kors bliver livets omdrejningspunkt.
Dette fokus og dette vidnesbyrd om egen synd
og magtesløshed og om Jesu fuldkomne
frelsesværk vil og må altid være det bærende
for den evangeliske lovsangsleder og den
evangeliske lovsang.
Det skyldes ikke en nedvurdering af Helligåndens gerning. Tværtimod er det Åndens
primære gerning at overbevise om synd og
at lede os til Jesus og herliggøre hans gerning for vores hjerter, så vi selv bliver mindre, men Jesus vokser (jf. Joh 3,30; 16,5-15).
Vi har brug for ledere, der kan være forbilleder i liv og lære. Men en stærk leder er i kristen sammenhæng noget ganske andet end et
uanfægtet supermenneske. Paulus sammenfatter paradokset med ordene: ”Når jeg er
magtesløs, så er jeg stærk” (2 Kor 12,10).
2) Lovsangen
Lovsang er et offer
Den bibelske ramme for BK’s tanker er først
og fremmest forståelsen af lovsangen som et
offer.
Talen om lovsangen som et offer kan vel
klinge fremmed i manges ører, men den er
ikke i sig selv lovisk. Den hviler på Bibelens
evangeliske tale om de troende som et ”helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre,
som takket være Jesus Kristus er kærkomne

for Gud” (1 Pet 2,5). Mere om det i den følgende artikel om evangelisk lovsang.
I den kristne menighed er det ikke bare lovsangen, der er et offer: Vi er kaldede til at
bringe hele vores liv som et levende og helligt offer (Rom 12,1). BK har et skarpt blik
for det bibelske anliggende, at liv og lovsang
må hænge sammen. Hvis man lovsynger Gud
med munden og i dagligdagen ikke viser
omsorg for de svage og fattige, er det en falsk
og skinhellig lovsang, som Gud hader (Am
5,11f.23).
Lovsangen/tilbedelsen (det engelske ord
”worship” dækker begge dele) må altså
foregå, ikke kun under lovsangsafdelingen i
gudstjenesten, men døgnet rundt og hele vores liv igennem (s. 17; 258). Det er en vigtig
og central bibelsk pointe.
En lovisk grundtone
Også i forståelsen af lovsangens væsen reagerer BK mod ”Gamle Adams lovsang” og
tager sit udgangspunkt i et klart bibelsk anliggende; men det gode anliggende forvrides
på afgørende punkter i en lovisk retning.
Evangeliet om Jesu endegyldige offer præsenteres nok som det vigtige grundlag for tilbedelsen, og der kan peges på mange evangeliske formuleringer og afsnit i bogen. Men
selvom evangeliet flere steder præsenteres,
får det frigørende budskab ikke lov til at være
bestemmende for den grundlæggende forståelse af lovsangen. Fokus kommer lynhurtigt
væk fra Jesu offer, og opmærksomheden samles så i stedet om menighedens offer som en
følelsesmæssig præstation. Det bliver lovens
krav om kærlighed til Gud og ikke ordet om
Jesu fuldbragte værk, der kommer til at klinge
som grundtonen i vejledningen. Og denne
kærlighed tolkes som en følelsesmæssig bevægelse, som bør komme til udtryk gennem
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en lidenskabelig og kropsligt engageret lovsang.
Ligesom lovsangslederen ved at lægge sig
lovens ord på sinde skal opnå en større kvalitet og modenhed i sin ledelse af menigheden, skal selve lovsangen også ved menneskelig anstrengelse løftes til at blive en mere
”effektiv” måde at vise Gud kærlighed og ære
på. Og ligesom lovsangslederen skal være et
forbillede ved en uanfægtet tro, er idealet for
lovsangen en helhjertet og begejstret hengivelse uden rum for sorg eller anfægtelse (s.
26-27; 67-68; 146-147; 175; 196-197; 201202; 215-216; 233; 293; 301)2.

Fokus kommer lynhurtigt væk fra
Jesu off e r, og opmærksomheden
samles så i stedet om menighed e n s o ffer som en følelsesmæssig præstation.
Fornuft og følelse
I sine overvejelser om, hvordan menighedens
lovsang mere effektivt kan lovprise Gud, er
det særligt vigtigt for BK, at der bliver skabt
en balance mellem ”hengivelse” og ”det
læremæssige”. Lovsang må aldrig blot være
noget intellektuelt (s. 78), men skal heller ikke
bare være følelser (s. 119).
Gennem hele bogen er fornuft og følelse de
to begreber, BK arbejder med, både når det
gælder lovsang og forkyndelse. Der tales ikke
om Guds ord som et nådemiddel, der ved
Helligåndens underfulde gerning når ind i
hjertet og samvittigheden, hvor det udfører
Guds værk og dræber og gør levende. Der
tales heller ikke om den indre kamp mod dette
ord, som kommer fra kødet og Djævelen.
Gennem bogen er der overhovedet ingen op-

mærksomhed på, at Guds ord er levende og
virksomt, og at dets virke gennem forkyndelsen og lovsangen er en del af en åndskamp,
der i rækkevidde langt overstiger noget, der
kan rummes i naturligt menneskelige begreber som ”fornuft” og ”følelse”.
Når BK taler om forkyndelsen, forstår han
den ganske enkelt som ”formulering af sandheden om Gud” (s. 151), og han taler om vigtigheden af, at vi ”anstrenger os intellektuelt
for at forstå hans herlige væsen og hans fantastiske gerninger” (s. 196). Af den grund er
det også vigtigt med ”objektive” sangtekster,
som ”fortæller os nogle sandheder om Gud,
der giver os et kendskab til ham” (s. 118).
Indholdsrige sange hjælper os til at ”tænke
dybere over Gud, så vores følelser for ham
bliver mere grundfæstede” (s. 199).
Grunden til, at vi skal høre forkyndelsen og
minde os selv om evangeliet gennem sang,
er simpelthen, at ”vi er glemsomme” (s. 151).
Vi har derfor brug for at finde en god metode
til at minde os selv om evangeliet (s. 158).
Men det intellektuelle stykke arbejde er ikke
tilstrækkeligt: ”Når vi vil fremhæve Guds
storhed, kan vi begynde med at forkynde de
objektive, bibelske sandheder om Gud, men
vi må ende med at udtrykke en dyb og hellig
kærlighed til Gud. Vi kan ikke bare opremse
kendsgerninger om Gud som skoleelever, der
gennemgår den lille tabel. Gud vil have os til
at fryde os over ham (Sl 37,4). Han ophøjes,
når vi lægger al vores energi i at fryde os over,
at han er den, han er” (s. 78).
Det er denne fryd, som lovsangslederen skal
hjælpe menigheden med at lægge al deres
energi i at udtrykke, så ”sandheden om Gud”
ikke bliver i fornuften, men også kommer til
udtryk gennem vores følelser. For Gud ophøjes gennem vores følelsesmæssige bevæ-
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gelse, og lovsangens formål er at forbinde
læren om Gud og menneskers følelser3.
Evangeliet skal vi hver søndag ”huske, repetere, fejre og besvare med tilbedelse”, og
lovsangslederens opgave bliver da at hjælpe
menigheden til, at evangeliet kan ”berøre og
bevæge os lige her og nu” (s. 130).
Hjertet i tilbedelsen
BK har altså blik for, at indholdet i lovsangene er af stor betydning, og at overfladiskheden i den moderne lovsang er et problem.
Det duer ikke, at vi ”hele tiden” synger ”letbenede, subjektive sange”, for vi må ”også
synge sange, der forklarer, præciserer og fortolker budskabet i Guds ord som helhed” (s.
107).
De ”sandheder om Gud”, som skal gøre vores følelser for Gud mere grundfæstede, er
ifølge BK (s. 140):
1) at Gud er hellig, vis, almægtig og Herre
2) at Gud er Skaberen og alle tings opretholder
3) at evangeliet er vidunderligt og helt centralt for troen
Den første trosartikel fylder meget i moderne
lovsang, og således også hos BK: ”Hvordan
kan nogen tænke, at det er kedeligt at tilbede
Gud? Hans hellighed, herlighed, almagt, rigdom, visdom og retfærdighed kender ingen
grænser. Alle hans egenskaber sameksisterer
i fuldstændig harmoni og balance og samvirker uden nogen modsigelse eller forvirring
eller formindskelse i al evighed ...” (s. 7677).
Fokus er i høj grad på Guds storhed, hellighed og ophøjethed. At prise Guds storhed,
forstået som dette, at Gud er ”evig, uendelig
og almægtig”, er ”hjertet i den bibelske til-

bedelse” (s. 73).
Samtidig er BK opmærksom på, at evangeliet er det, der allerbedst viser Guds storhed:
”Evangeliet er ikke bare et af mange mulige
temaer, som vi kan tage op, når vi mødes for
at tilbede Gud. Det er det helt centrale og
grundlæggende tema. Al vor tilbedelse har
sit udspring og sit fokuspunkt i Jesu Kristi
kors” (s. 84).
Selvom korset her beskrives som et ”fokuspunkt” for tilbedelsen, skriver BK samme
sted, at formålet med, at lovsangen skal beskæftige sig med evangeliet er, at evangeliet
er det bedste middel til at vække de troendes
lidenskabelige lovprisning (s. 84). Og når det
er sagt, at evangeliet er det bedste middel, så
er det dog kun ét blandt flere midler. Betragtningen af skabelsen og Guds almagt kan indgyde den samme lidenskabelige lovprisning
af Guds storhed, som er ”hjertet i den bibelske tilbedelse”. Og det skal vise sig gennem
bogen, at der er endnu mange flere midler,
der er vigtige for at kunne synge en lovsang,
som er Gud til behag.
En synlig glæde
Når forkyndelsen og sangens indhold – helt
uden blik for den åndelige virkelighed – forstås som midler til at informere vores forstand
og vække vores menneskelige beundring for
Guds storhed, så bliver der ikke nogen kvalitetsforskel på forkyndelsens middel og forskellige andre midler. De bibelske sandheder er ifølge BK de vigtigste, men langt fra
de eneste midler til at opnå den frydefulde
hengivelse til Gud, som tilbedelsen udgør.
Store dele af bogen kommer derfor til at
handle om de særlige midler, lovsangslederen i modsætning til forkynderen kan gøre
brug af, når han vil hjælpe menigheden til en
effektiv form for tilbedelse.
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Den effektive tilbedelse er en tilbedelse, der
giver udtryk for synlig glæde og hengivelse.
Hvis en menighed under lovsangen ikke giver udtryk for en synlig glæde, har den et
problem:
”Når menigheden samles, bør der herske en
stærk stemning af tillidsfuld glæde i Gud. Når
vores fryd og glæde over Gud ikke viser sig,
vanærer vi ikke bare Gud, vi er ham også ulydige. Kristne har større grund til at fryde sig
end alle andre mennesker på jorden” (s. 197).
Lovsangen handler om at ”svælge beundrende i, hvem Gud har åbenbaret sig at
være”, så vi derefter kan ”tilbyde Gud, hvad
vi er” (s. 105).
BK ser det som lovsangslederens opgave at
fremelske denne synlige glæde, som vi kan
tilbyde Gud. Og han har selv gode erfaringer
med at få det til at lykkes, også når mennesker kommer ”forvirrede, tomme og bitre til
gudstjenesten” (s. 215). Præsten C.J. Mahaney fortæller til en lovsangskonference4 med
BK’s bifald om, hvordan de hver søndag oplever det samme: Kommer nogen triste til
gudstjenesten, går de glade derfra!
Denne glæde må ifølge BK formes efter de
bibelske sandheder, som menigheden intellektuelt tilegner sig gennem forkyndelsen og
sangteksterne, men lovsangslederen har nogle
særlige midler til at få hjernens kundskaber
ledt over i de stærke følelsesmæssige udtryk,
som i sig selv udgør tilbedelsen.
Lovsangslederens eksempel
Ifølge BK er lovsangslederens eksempel, formaninger og opmuntringer ”tre af Guds vigtigste midler” til at ”oplyse den tilbedendes
hjerte” (s. 143).
Når lovsangslederen har et udtryksfuldt ydre,
motiverer det menigheden til tilbedelse: ”Så
står tilbedelsen at læse i mit ansigt, den hø-

res i min stemme, og den fremgår af hele min
fysiske fremtoning” (s. 144).
Virkningsfuldt kan det også være, når lovsangslederen indføjer en lille formaning eller opmuntring mellem sangene. ”Jeg kan for
eksempel knytte stroferne sammen ved at sige
eller synge: ‘Du er fantastisk‘” (s. 145).

Når forkyndelsen og sangens
indhold forstås som midler til at
informere vores forstand og
vække vores menneskelige beundring for Guds storhed, så bliver
der ikke nogen kvalitetsforskel
p å f o r k y n d e l s e n s m i d d e l o g f o rs k e l l i g e a n d r e m i d l e r.
Musikken
Musikken spiller også en stor rolle. BK er
opmærksom på, at musikken har et stærkt
manipulerende potentiale, jf. hans kritik af
”Gamle Adams lovsang”. Selvom det kan
være svært at holde styr på, hvad der bare er
musikalsk påvirkning, spiller musikken alligevel en vigtig rolle i at indgyde menigheden de rette følelser i lovsangen. Det er bare
vigtigt, at musikken ikke er det eneste middel, der benyttes, men at den står i samspil
med teksternes objektive indhold.
”Hvad er så den egentlige forskel mellem
faktisk at opleve Guds nærvær og det bare at
lade sig bevæge af et kreativt arrangement,
en imponerende solo, et stort kor eller en
smuk melodi? Det er faktisk ofte svært at sige.
Gud kan bruge vores musikalske gaver til at
påvirke mennesker følelsesmæssigt, men
vores musik kan ikke i sig selv formidle hans
nærvær” (s. 163).
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Selvom musikken ikke ”i sig selv” kan ”formidle Guds nærvær”, så kan musikken være
et af Guds midler, der forbinder hjernens tilegnelse af Bibelens ord med følelserne og
sætter menigheden i stand til at tilbede Gud.
Der findes nemlig ifølge BK en musik, som
”sætter folk i stand til på en oprigtig og holdbar måde at ophøje Frelserens storhed i deres hjerter og sind og vilje” (s. 124).
En ”fortræffelig” musik kan være ”et middel
til at rette folks opmærksomhed mod Guds
vidunderlige væsen og gerninger” (s. 230231).
Den første og største grund til, at vi bruger
musik i tilbedelsen af Gud er, at ”musikken
vækker og udtrykker følelser, som ophøjer
Gud” (s. 115). Det er forklaringen på, at Guds
ord opmuntrer os til at bruge musik: ”Formaningen til at synge Guds pris skal tilsyneladende udelukkende tjene til at vække og
udtrykke religiøse følelser. Der er ingen anden grund til, at vi skulle udtrykke os over
for Gud i poesi frem for i prosa og med musikledsagelse, bortset fra, at disse ting er tilbøjelige til at bevæge os følelsesmæssigt” (s.
115).

kræve gudfrygtighed, musikalitet og en naturlig, udadvendt optræden på scenen” (s.
233).
Den samme udadvendthed har BK som ideal
for hele menighedens tilbedelse.
BK er opmærksom på, at der ikke kommer
noget godt ud af at forlange kropslig udfoldelse af menigheden. Han har selv prøvet situationen, hvor han i irritation over den manglende medleven må afbryde lovsangen:
”I en lidt spids tone spurgte jeg: ‘Ved I overhovedet, hvem I synger til?‘ Intet svar. ‘Hvordan kan I stå der med hænderne i lommen,
helt blanke i ansigterne, og samtidig påstå, at
I tilbeder Gud? Det her er ikke tilbedelse. Det
er en ynk. I burde skamme jer. Lad os nu
prøve, om vi ikke kan tilbede Gud på den
måde, han fortjener at blive tilbedt‘” (s. 141).
Sådan skal man ifølge BK ikke gøre. For det
kommer der ikke noget godt ud af. Folk bliver ikke mere inspirerede til at lovsynge ved
at få et møgfald eller ved opfordringer som:
”Nu skal I alle sammen løfte jeres hænder.
Kom nu! Syng højere. Jeg kan ikke høøøreee
jer!” (s. 142).

Kropslig udfoldelse
Et af de virkemidler, som BK kraftigt fremhæver, er menighedens kropslige udfoldelse
ved gudstjenesten.
Som allerede nævnt skal lovsangslederen
foregå menigheden med et godt eksempel ved
sin synlige berørthed i tilbedelsen. På samme
måde stiller BK’s menighed det som et krav
til optagelsen af musikere, at de oprigtigt og
synligt skal kunne engagere sig i tilbedelsen,
når de leder andre i lovsang (s. 275).
Udadvendthed er altså et af de basale kriterier, når en musiker skal antages som egnet
til lovsangsbandet: ”Som mindstemål må du

Men det ændrer ikke ved, at manglende ydre
engagement for BK er stærkt problematisk,
og at hele menigheden skal tilskyndes til at
lovsynge med hele kroppen.
”Det vigtigste er at tilbede af hjertet, men det
er heller ikke uden betydning, hvad vi gør
med vores kroppe. Det er ikke nok at sige:
‘Jeg tilbeder Gud i mit hjerte, og det ved han.‘
Hvis jeg fortalte min kone Julie, at jeg elskede hende, men aldrig smilede til hende,
krammede hende eller gav mine følelser for
hende noget andet fysisk udtryk, så ville hun
måske have svært ved at tro mine ord. Det
ville også være et sølle ægteskab” (s. 201-
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202).
Tilsvarende er det en sølle lovsang, der ikke
giver udtryk for en synlig glæde og kærlighed til Gud5.
Derfor er det så vigtigt med lovsangslederens
og musikernes eksempel. Også præsten må
hengive sig i lovsangen: ”Hvis du [præsten]
synger halvhjertet, kan de [menigheden] få
det indtryk, at lidenskab for Gud ikke er afgørende” (s. 301).
Men ægte og synlig lidenskab i tilbedelsen
er ifølge BK afgørende, og det er desuden
det, der gør størst indtryk på ikke-troende ved
gudstjenesten i BK’s menighed (s. 240). De
kropslige udtryk forkynder ifølge BK, at man
kender en stor frelser, og ikke bare en okay
frelser eller en gennemsnitlig frelser6.
Fysisk aktivitet kan også blive til hjælp, når
sangens tekst ikke siger en så meget: ”Selv
når mit hjerte ikke er berørt af det, jeg synger, kan det vække bevægelsen i mit hjerte,
hvis jeg kropsligt giver udtryk for min hengivelse til Gud7.”
I et interview8 fortæller BK om, hvordan de i
hans kirke for at fremelske de kropslige udtryk i en periode havde fokus på forskellige
måder at tilbede med kroppen på: Den ene
uge fokuserede man på at tilbede med løftede hænder, den anden uge på at tilbede med
dans osv.
Ifølge BK vil det altid være naturligt for alle
mennesker at bruge fysiske udfoldelser til at
udtrykke deres hjertes engagement. Når nogle
kristne mennesker alligevel viger tilbage for
at løfte hænderne, skyldes det en unaturlig
mødekultur. Hvis BK derfor møder en stille
person, der benægter, at den kropslige tilbedelse er naturlig for ham, giver han altid rådet: ”Seek to grow” (”stræb efter at vokse”)9.

For: at ”synge, råbe, danse, løfte hænderne,
bøje sig, knæle (…) bør vokse frem af den
tilbedelse, som vores daglige liv bør indeholde eller være” (s. 203, min fremhævning).
”Vi må hjælpe vores menigheder frem til en
forståelse af, at Gud fortjener vores dybeste,
stærkeste og reneste tilbedelse, og at vi på
den ene eller den anden måde skal have vores legemer med i denne tilbedelse” (s. 206,
min fremhævning).
Præstationslovsang
Den loviske lovsang, som her er præsenteret, findes i lovsangsmiljøet i mange variationer og med vekslende momenter af evangeliske formuleringer og betoninger. Bogen
Liv & Lovsang rummer gode evangeliske afsnit, som ikke er medtaget her, og sådan kan
man også rundt omkring i menigheder, der
er præget af den loviske lovsangskultur, høre
mange gode evangeliske enkeltord. Men der
hvor evangeliet om Jesu endegyldige offer
ikke får lov til at blive det ene bestemmende
og bærende ord i talen om lovsangen som
menighedens offer, vil frugten blive, at mennesker føres ind i trældom eller hykleri.
I den loviske lovsang er udgangspunktet et
krav om en dyb og stærk og ren tilbedelse i
en bestemt uanfægtet og opløftet sindsstemning. Giver du ikke din begejstring for Gud
et synligt udtryk i menigheden, vanærer du
ham og er ham ulydig.
Grædende børn, dårlige musikere og mennesker, der ikke virker engagerede i lovsangen,
er for BK forstyrrende elementer, som vi realistisk set må regne med at skulle udholde,
mens vi endnu er her; men det evige lovsangskors perfekte vellyd og hellighed må være
det mål, som vi ser frem imod og stræber efter en forsmag på, allerede nu (s. 166-167).
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Når dette krav og ideal er udgangspunktet for
lovsangen, kan det føre til trældom. Det kan
føre til, at det menneske, som ikke oplever
troens frugt på denne meget synlige og mærkbare facon, kommer ind i svære anfægtelser:
Ejer jeg ikke troens liv? Er jeg i det hele taget i stand til at være kristen?
Er man så i forvejen plaget af synd, sorg og
tvivl, bliver præstationslovsangen en ekstra
tung byrde, som gør det umenneskeligt at
have med Gud at gøre. En lovisk præget lovsang er noget af det mest ubarmhjertige for
en anfægtet sjæl og kan være medvirkende
til at føre hårdt prøvede mennesker bort fra
Gud.

Der hvor evangeliet om Jesu
endegyldige offer ikke får lov til
at blive det ene bestemmende og
bærende ord i talen om lovsangen
som menighedens off e r, vil frugten blive, at mennesker føres ind
i t r æ l d o m e l l e r h y k l e r i.
Omvendt kan den loviske lovsang også føre
til hykleri og falsk sikkerhed. Lovsangen kan
få nogle til at føle sig som en del af menighedens fællesskab, selvom de ikke er kendt af
Gud.
For flertallet af koncertvante unge virker
lovsangskulturen naturlig. Menigheder med
en lovisk lovsangskultur virker ofte åbne og
inkluderende, blandt andet på grund af den
stærke fællesskabsfølelse, som lovsangen
giver. Derfor kan det også være lettere at invitere mennesker udefra med ind i menigheden.
For den udefrakommende og for den, der ikke
har det let med at lovsynge, er det faktisk også

muligt at lære at give sig hen i sangen. Som
BK anviser, kan den kropslige bevægelse i
sig selv være en hjælp til at opleve en berørthed af lovsangen, ligesom musikken og lovsangslederens forbillede i hengivelsen gør
indtryk. På den måde kan anfægtelsen eller
følelsen af anderledeshed overvindes, og man
kan lære at deltage i det kristne fællesskab
på lige fod med de andre.
Men der hvor ”troens frugt” skal bevise sig i
evnen til at hengive sig synligt i lovsangen,
der trives og næres hykleriet og forhærdelsen.
Den loviske lovsang sætter et skel i menigheden. Men skellet går ikke mellem troende
og vantro. Det går mellem de glade og de
sørgende, mellem de anfægtede og de uanfægtede, mellem de unge og de gamle og
mellem de udadvendte og de indadvendte.
Sådan virker den loviske lovsang, fordi den
støtter sig til den naturlige religiøsitet og til,
at menneskelige virkemidler kan bidrage til
at opfylde lovens ord.
Og sådan virker den loviske lovsang, fordi
den har misforstået karakteren af den bibelske fryd og glæde.
Lovsangens evangelium
En af de mest ødelæggende tanker i den nye
lovsangstradition er, at glæden, forstået som
den synlige og begejstrede glæde, er blevet
centrum i kristenlivet. Glæden hører uløseligt sammen med kærligheden til Gud og tilbedelsen – og hvor den ikke giver sig synlige udtryk, er der noget galt.
Som skriftbelæg for denne tankegang anføres stort set altid Fil 4,4: ”Glæd jer altid i
Herren!” (jf. s. 78).
Og hvor mange sørgende og anfægtede mennesker har ikke slået sig gevaldigt på dette
krav! Hvor mange har ikke forsøgt at finde
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glæden og har følt den ekstra byrde ved ikke
at være rigtige kristne, når begejstringen og
trangen til at lovsynge Gud med arme og ben
er udeblevet.
Men hør nu: Disse ord af Paulus er ikke talt
som et lovkrav. De er talt som det stik modsatte: som trøst! Paulus siger nemlig ikke
bare: ”Glæd jer! Jeg siger atter: Glæd jer!”
Paulus siger: Glæd jer i Herren!
Når Paulus taler om glæden i det kristne liv,
så retter han omgående vores opmærksomhed bort fra os selv og hen mod Jesus! Ordene ”Glæd jer altid i Herren” er i virkeligheden en stor trøst og et stort evangelium for
den anfægtede. For de viser hen til den grundvold, som aldrig kan rokkes. De forkynder,
at her i Herren – i Jesu fuldbragte værk, der
gælder for mig, lige netop så elendig og ukristelig, jeg kan føle mig – her er altid grunden
til lykke og fred.
Når jeg mig utålelig
føler for Gud,
i favn han mig trykker
som yndigste brud.
Hans herlighed skjuler
hver plet og hvert mén;
thi én er for alle,
retfærdig og ren.
Se, her er nu grunden
for lykke og fred
i hårdeste timer,
når kampen er hed.
Om her end vansmægter
min krop og min sjæl,
når Jesus er hos mig,
o Gud, er alt vel.
Det vidunderlige i den kristne lovsang er
netop, at den kan eksistere under alle forhold

– uanset hvordan jeg har det indeni – fordi
den slet ikke drejer sig om mig, men om
Jesus!
Plads til anfægtelsen
I denne lovsang er der plads til den anfægtede og sørgende.
Ordene ”Glæd jer altid i Herren” er talt af
den samme Paulus, som gennem sine breve
giver udtryk for en mængde bekymringer,
smerter, prøvelser og anfægtelser. Den samme Paulus, som direkte kan sige: ”Jeg har en
stor sorg, der altid piner mit hjerte” (Rom
9,2).
Hvordan kan man både altid glæde sig og altid
have en stor og pinefuld sorg i hjertet?
Det kan man, når man lever som en frelst
synder i verden. Når man lever et liv, hvor
man ikke lukker øjnene for syndens og dødens konsekvenser, men samtidig lever i håbet og i visheden om at have sit borgerskab i
himlene.
Som kristne lever vi ”som bedrøvede, dog
altid glade, som fattige, der dog gør mange
rige, som de, der intet har og dog ejer alt” (2
Kor 6,10).
Vel at mærke ikke omvendt: som glade, dog
altid bedrøvede, som rige, der dog gør mange
fattige osv.!
Vi må faktisk regne med, at vores vilkår her i
verden er at være ”som bedrøvede”, ”som
fattige” og ”som de, der intet har”. Er vi ikke
bedrøvede, skyldes det, at vi lukker øjnene
for den sorg, der altid skulle pine vores hjerte:
at leve i syndens og dødens verden; at se Djævelen regere som verdens fyrste i vores tid;
at mærke synden i vores eget hjerte forpeste
livet med Gud og vores næste; at være vidne
til så mange af vores medmennesker, der hver
eneste dag rammes af ulykker – og er på vej
mod den største ulykke af alle: den evige ild.

NYT LIV
1-2014

Vores Frelser levede ikke her på jorden i en
stærk ydre glæde og jubel, tværtimod pintes
han af synden og døden. Det samme kors er
vi som kristne kaldede til at tage på vores
skuldre, og det samme kors lægger Gud selv
på os for at opdrage os og lede os på vejen
hjem.
Men dette er vores glæde midt i smerten: at
Jesus har frelst os fra synden og døden ved
selv at lide den pine, vi skulle have lidt i evighed. Det er grunden til, at vi nok må være her
i verden som bedrøvede, fordi håbet endnu
ikke er opfyldt – men dog altid glade, for Jesu
død gælder altid i mit sted, og vi går mod
løfternes klippefaste opfyldelse.
Her er den sande og frigørende grund til lovsang – og her er alt, vi må synge om og takke
for!

Når Paulus taler om glæden i det
k r i s t n e l i v, s å r e t t e r h a n o m g å ende vores opmærksomhed bort
fra os selv og hen mod Jesus!
BK betragter sorg og bekymring som et udslag af manglende tro eller helliggørelse og
formaner os til at lægge alle anfægtelser fra
os og tilbede Gud med lidenskabelig og synlig glæde. Det samme lovkrav hviler over
store dele af den nye lovsangstradition, hvilket ses af både musikkens kropsappel og
sangteksternes fokus på den menneskelige
gerning.
Anfægtelsen og smerten er da et fremmedelement i kristenlivet: noget, som må skubbes væk, når vi træder frem for Guds trone;
noget, som vanærer Gud og derfor må overvindes, ved at vi lægger al vores menneskelige energi i at give os helhjertet hen i san-

gen.
Ægte kristen glæde er af en langt dybere karakter. Ægte kristen glæde rummer, så længe
den findes i syndens og dødens verden, altid
anfægtelsen og smerten i sig.
På reformationstiden lød denne grundregel
til at prøve, om troen var sand: ”Evangelisk
kristendom kendes på den tro, som er anfægtet.”
Det betyder ikke, at vi som kristne ikke kan
eller må glæde os. ”Vist må jeg fryde mig,
Jesus er min!”
Men det betyder, at vi i vores sange ved, at vi
har brug for at bede: ”O, Jesus, lær mig frydetonen”. For frydetonen kan i det kristne liv
og den kristne sang kun eksistere i kamp.
Kingo sammenfatter dette med dyb visdom i
slutningen på salmen Aldrig er jeg uden våde:
Så er sorg til glæde lænket,
så er drikken mig iskænket,
besk og sød i livets skål,
sådant er mit levneds mål.
Men, o Jesus, jeg vil græde,
hjælp du til, at troens glæde
over synd og sorrig må
altid overvægten få!
Hvor er dette uendeligt meget rigere og mere
trøsterigt end at skulle lægge smerten og anfægtelsen fra sig for ret at kunne vise Gud
den kærlighed og glæde, som han ønsker af
os!
Både den åbenlyst kødelige ”Gamle Adams
lovsang” og den lovisk prægede lovsang lider under den overfladiske forståelse af kristen glæde som ”begejstring” og kristen kærlighed som ”varme følelser” og ”hengivelse”.
Begge dele er ødelæggende for troens liv med
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Gud. Det enten fremelsker hykleriet eller støder de sørgende og anfægtede ud i kulden
med et ubarmhjertigt: seek to grow!
Jesus har et andet ord til sit kæmpende folk:

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og
bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”
(Matt 11,28).

1 Gordon Fee: God’s Empowering Presence – the
Holy Spirit in the Letters of Paul, Hendrickson
Publishers: Peabody. Se fx side 431; 817.
2 Se også www.youtube.com/
watch?v=FstE4qgo6RI
3 www.youtube.com/watch?v=UAdZivFGhtI
4 www.youtube.com/watch?v=k9Mmv5wA1Z0
5 Dette radikale billede bruger BK også i det indlæg på bloggen worshipmatters.com, der står som
det mest læste: Hvordan vokser vi i fysisk
udtryksfuldhed i lovsangen?. I den amerikanske
version er pointen endnu skarpere formuleret:
”Some think that worship is a matter of the heart,
not the body. Actually, both are crucial. If I told

my wife that I loved her in my heart, but never
demonstrated it through physical actions, I doubt
that she would believe me. We wouldn’t have
much of a marriage either.”
www.worshipmatters.com/2006/05/25/how-dowe-grow-in-physical-expressiveness-in-worshippart-3.
6 www.youtube.com/watch?v=GnF3iHkDmGg
7 www.worshipmatters.com/2006/05/26/how-dowe-grow-in-physical-expressiveness-in-worshippart-4
8 www.youtube.com/watch?v=l70Ku4MNb2I
9 Se note 8.
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EVANGELISK

LOVSANG
Af Henrik Gren Hansen

I den type lovsang, som blev skildret i første
artikel, var målet for lovsangen – ubevidst –
mennesket selv og den religiøse oplevelse.
I modsætning hertil beskriver Bob Kauflin
(BK) lovsangen som menneskets kærlighedsoffer til Gud og formaner til at sætte alt ind
på at hengive sig helt til Gud med hjerte, sind
og krop. Men fokus bliver på menighedens
følelsesmæssige præstation, som lovsangslederen må hjælpe på vej med forskellige
menneskelige virkemidler.
Dermed bliver Gud nok det tilsyneladende
centrum for lovsangen, men dybest set rettes
opmærksomheden også her mod mennesket
selv.
Den evangeliske lovsang har, ligesom Bibelen, én eneste kerne og stjerne: Jesus selv,
som døde for ugudelige syndere! Når dette
evangelium holdes for øje som lovsangens
centrum, må det være bestemmende og styrende for alt i lovsangen: både hvordan vi
forstår lovsangens udspring og funktion, og
hvordan vi vurderer og praktiserer dens indhold og fremførelse.

Lovsangsofferet
Som nævnt i den foregående artikel er det en
genuin bibelsk tanke at forstå lovprisningen
som et offer til Gud. Men hvad ligger der
nærmere bestemt i det?
Det skal vi se på ved at standse for de to centrale tekster i Bibelen, der taler om lovsang
som et offer.
I Hoseas’ Bog siger profeten til folket: ”Tag
ord med jer, og vend om til Herren; sig til
ham: ‘Du, som tilgiver al skyld, tag imod vore
gaver; vi vil betale med læbernes frugt. Assyrien kan ikke frelse os, vi rider ikke på heste, vi vil ikke længere sige ‘vor Gud‘ om
vore hænders værk. Hos dig finder faderløse
barmhjertighed’” (Hos 14,3-4).
Og i Hebræerbrevet står der: ”Lad os bestandig ved ham bringe Gud takoffer, det vil sige
frugten af læber, som bekender hans navn”
(Hebr 13,15).
Skal vi ret forstå, hvad det betyder, at lovsangen er et offer, så er det vigtigt at lægge
mærke til, hvad der her står om lovsangens
tilblivelse og lovsangens indhold.
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Læbernes frugt
Både i Hoseas’ Bog og Hebræerbrevet tales
om lovsangen som en frugt.
Det lille ord ”frugt” lærer os noget helt centralt om lovsangens væsen og udspring.
Lovsangens frugt er ikke noget, vi på nogen
måder kan presse frem af egen kraft.
Hoseas’ Bog er en af de bøger i Bibelen, der
stærkest udmaler syndens uforbederlige og
afgrundsdybe eksistens i menneskehjertet.
Helt fra bogens begyndelse tales om, at vi af
natur er ”horevæsener”, der søger væk fra
Gud og hen mod afguderne1.
Derfor er det også en gåde, når Hoseas mod
slutningen af profetbogen (i de ovenfor citerede vers) formaner folket til at vende om og
lærer dem en bøn, som de skal sige til Gud.
På baggrund af hele bogens budskab må
spørgsmålet stå tilbage: Hvordan kan Hoseas
dog regne med, at den bøn nogensinde vil
kunne blive andet end en remse i folkets
mund?
Men forklaringen kommer i det efterfølgende
vers 5, hvor Gud selv taler. Direkte oversat
lyder det: ”Jeg vil helbrede det, at de ikke
vender om, ved at elske dem frivilligt.”
Gådens løsning er altså, at det er Gud selv,
der suverænt og uden menneskelig medvirken af nogen art vil gøre underet og skabe
omvendelsen og omvendelsens frugt i hjertet på det uforbederlige folk.
I sig selv ville folket være håbløst ude af stand
til at frembringe frugten. Selvfølgelig ville
de nok intellektuelt kunne tillære sig bønnen
og piske sig selv op til følelsesmæssigt at
kunne præstere en begejstring og glæde. Men
det ville ikke være andet end den prostituerede, der fremsagde kærlige ord og søgte at
frembringe gnisten i øjnene. Bag den ydre
kærlighedserklæring ville der stadig gemme

sig den mest gruopvækkende og hårdhjertede
utroskab. Det ville være et forfærdeligt hykleri.
Men omvendelsen og omvendelsens frugt kan
Gud føde i et menneskes hjerte. ”Han lagde
mig en ny sang i munden, en lovsang til vor
Gud” (Sl 40,4).
Og denne underfulde fødsel – eller dødeopvækkelse – sker i synderens og horevæsenets hjerte, når Ånden levendegør evangeliet
om Guds kærlighed, der frivilligt og efter
egen beslutning udvalgte os til frelse og
barnekår ved nåden i Kristus.
Intet andet end Åndens underfulde gerning
gennem dette ord kan frembringe sand lovsang i et menneskes hjerte.
Netop sådan må vi forstå den bibelske tale
om, at vi er præster for Gud, der frembærer
ofre for hans ansigt:
”Kom til ham, den levende sten, som blev
vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten
bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud”
(1 Pet 2,4-5).
Hvad står der her om menneskets gerning og
præstation i offertjenesten?
Der står: Kom til ham … og lad jer bygges
op.
Det er det samme, som Gud videre taler gennem profeten Hoseas: ”Du skal finde din frugt
hos mig” (Hos 14,9).
Og det er det samme, som Jesus selv siger i
lignelsen om vintræet: ”Den, der bliver i mig,
og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt
fra mig kan I slet intet gøre” (Joh 15,5).
Det betyder: Føler du ikke Åndens frugt, så
skal du ikke fortvivlet lede efter frugten i dig
selv og prøve at stampe lovsangen op af hjer-
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tets tørre jord ved menneskelige midler. For
alt, hvad vi med menneskelige kræfter mener, vi bør præstere af glæde og kærlighed til
Gud, er intet andet end synd og ulydighed.
Men du må komme til Jesus og blive i ham
ved at blive i hans ord (Joh 15,7) – så vil
taknemmelighedsofferet fødes i dit hjerte.
Er dette nu et nyt krav om, at jeg skal vente
på en bestemt erfaring af Åndens gerning, før
jeg kan istemme en gudvelbehagelig lovsang?
Nej, nej, nej! Det er netop ord, der vil have
dig til at vende din opmærksomhed helt væk
fra din åndelige erfaring og knytte din lovsang til ordet om Guds frelse i Kristus.
Vi anfægtede sjæle kan være glade for, at
Helligånden har mindet Peter om at tilføje
den lille detalje: ”... der bringer åndelige ofre,
som takket være Jesus Kristus er kærkomne
for Gud.”
Hvor er det frigørende at få øje på den detalje! At når vi i menigheden lovsynger for
Guds ansigt, så hviler Guds øjne ikke på min
indre temperatur og graden af inderlighed i
min takkesang – Guds øjne hviler på Jesus!
Og han ser på min sang, så fuld af synd og
urene tanker, som den er (ligesom alle mine
andre ord og tanker), gennem Jesus. For i Jesu
navn alene bliver sangen renset og velbehagelig for Gud, uanset om jeg er glad eller fuld
af sorg, uanset om jeg føler den mindste bevægelse i mit hjerte eller ej – ja, selv når tvivlens mørke knuger mit hjerte midt i tilbedelsen (jf. Matt 28,17-20).
Dét må opmuntre os til at synge for Guds
ansigt!
Sangens indhold
Når lovsangen kun kan opstå som en frugt af
Guds levende og virksomme ord, så må også
lovsangens indhold være bundet helt tæt til

det samme ord og evangelium.

Føler du ikke Åndens frugt, så
skal du ikke fortvivlet lede efter
frugten i dig selv og prøve at
stampe lovsangen op af hjertets
tørre jord ved menneskelige midl e r.
Det betyder, at lovsangen må være lige så rig
som Bibelen selv i dens tak for Guds nåde,
omsorg, ledelse, opdragelse, visdom, almagt
og underfulde skaberværk – og som i Bibelen selv må takken for hele denne rigdom
have sit udspring i evangeliet og altid pege
hen mod Kristus. For det er i ham, Gud har
åbenbaret hele sit væsen, og det er i hans
navn, vi kan sige Gud tak for alt (Ef 5,20).
Det ser vi også hos Hoseas og i Hebræerbrevet.
Takofferet er ifølge Hebræerbrevet intet andet end at bekende hans navn, dvs. at bekende
at i Jesus er mit håb, min fred, min glæde og
min retfærdighed! Det er også ved ham, takofferet frembæres.
I Hoseas’ Bog ser vi, hvordan takken for dette
liv i tilgivelsen i Jesu navn også betyder en
bekendelse af egen synd og magtesløshed:
”Assyrien kan ikke frelse os.” - Nej, folket
havde forsøgt at flygte fra Guds straffedom
ved at slutte pagt med Assyrien (Hos 12,2),
men i den flugt var der ingen frelse.
”Vi rider ikke på heste.” - Nej, folket ”sidder
ikke på den høje hest”, dvs. de har indset
deres egen fattigdom. Hesten var en vigtig
forudsætning for at kunne drage i krig. Men
den ydmyge bekendelse lyder nu: Vi kan ikke
af egen magt undslippe Guds straffedom.
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”Vi vil ikke længere sige ‘vor Gud‘ om vore
hænders værk.” - Nej, for alt det, vi kan frembringe med vores egne hænder; alle de
afguder, som vi slår vores lid til her i verden,
de er ikke andet end livløst håndværk. De er
menneskeværk, der ikke kan frelse i mødet
med den hellige Gud.
Hvad er da redningen? Hvor er lovsangen i
al denne nød? - Jo: ”Hos dig finder faderløse
barmhjertighed.”
At være faderløs var på Hoseas’ tid at være i
en frygtelig situation: At være faderløs var
det samme som at være helt ubeskyttet, udsat og hjælpeløs i livet.
Præcis sådan er vores situation i verden uden
Jesus. Vi kan i vores samfund købe os til en
indbildt tryghed. Men materialistisk sikkerhed er blot en afgud, og en dag vil den svigte
os. Om ikke før så på dommens dag, i døden
eller Jesu genkomst.
Når denne virkelighed møder os, og når Gud
i sin kærlige opdragelse lader det gå op for
os, hvor fattige vi i virkeligheden er, så ser vi
vores dybe nød. Men da vil Ånden i Ordet
lade os møde og gribe den vidunderlige trøst:
Hos Gud finder ugudelige, hjælpeløse, onde
mennesker barmhjertighed.
Den lovsang, som Ånden føder i det hjælpeløse menneskes hjerte, kredser ikke om egne
følelser og egen rigdom, men om frelsen og
barmhjertigheden i Jesus:
”Se ej på mig, se ej på mig, se på din Søn, o
Gud!”
”Kun usselhed har jeg i mig! Min hellighed
har han i sig, ja, i sig.”
”Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med
dig; jeg gi’r mit liv, fordi du skal gå fri.”
”Synd, lov, ej mer mig plag! Jesus er min!
Velkommen dommedag! Jesus er min!”
”Det liv, jeg skulle leve, du levede for mig.

Den død jeg skulle lide, på korsets træ du led.”
”Hans blod og hans retfærdighed er alt, hvad
jeg vil smykkes med.”
”Er du syndig, hård som sten: Jesu blod dog
gør dig ren.”
Lyder det som den rene elendighed? Jamen
dette er og bliver kernen i den kristne lovsang!
Evangelisk lovsang opstår ikke i min menneskelige fornuft og følelse. Og det er ikke
mine menneskelige følelser, der udgør tilbedelsen. Tilbedelsen, takken og bekendelsen
flyder ud af hjertets levende tro, som Ånden
underfuldt virker i mig på trods af al menneskelig følelse og fornuft. Det er en tro, der
klynger sig til Ordet midt under alle angreb
fra den menneskelige følelse og fornuft:
Vel er det svært at tro det ret,
men Ordet lyver ej,
om end fornuft og følelse
bestandigt råber nej.
Det står jo dog i Ordet så;
jeg stoler da derpå
og synger: Ære være Gud!
at han har gjort det så.
Selve det bankende hjerte i den kristne tilbedelse er at erkende og bekende, at jeg intet
har at komme med til Gud. At dette er alvorligt – så alvorligt at jeg fortjener at kastes i
Helvedes ild. Men at jeg kan få tilgivelse,
fordi Jesus led og døde min død i stedet for
mig.
Dette underfulde budskab må troen fastholde
ved at se i Ordet. Og derfor kredser lovsangen
om ”det ord om Jesu død og blod”, fordi ”det
har så stærk en tone”.
Det er sangen om det ord, der skal give genlyd i evighed på den nye jord: Lammets sang.
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For her, i evangeliet om Lammet, der bar al
verdens synd, ser vi hele Guds ubegribelige
kærlighed åbenbaret.

Den lovsang, som Ånden føder i
det hjælpeløse menneskes hjerte,
kredser ikke om egne følelser og
egen rigdom, men om frelsen og
barmhjertigheden i Jesus.
Når dette ord er lovsangens kerne og stjerne,
så kan vi også med frimodighed og fortrøstning takke og prise Gud for hans almagt og
hans omsorg mod hele skaberværket og mod
mig, den faderløse. For det er, når vi ”skuer
ind i korsets gåde”, vi kan lovsynge med barnets tryghed:
O, tænk hvor stort,
mit liv er i Guds hænder,
hvad end der sker,
mig intet skade kan.
Det onde til velsignelse han vender,
og jeg er tryg,
skønt gæst i fremmed land.
Som barnet, der finder tryghed og stolthed i
sin fars styrke, kan vi takke og prise den magt,
der skabte universet, og som har mig i sin
hånd:
Befal du dine veje
og al din hjertesorg
til hans trofaste pleje,
som bor i Himlens borg!
Han, som kan stormen binde,
hvem bølgen lyde må,
han kan og vejen finde,
hvorpå din fod kan gå.

Når lovsangen i sit væsen er troens taknemmelighed for det hjertelag hos Gud, som vi
ser i Jesus, så kan vi også i ham sige Gud tak
for alle livets gode gaver – for foråret, der
pibler frem, for solens varme, for familie og
venner, for føde og klæder, hus og hjem.
For når vi ser alt dette dejlige i lyset af Guds
store frelsesplan, så kan vi modtage og takke
for det alt sammen – ikke som en flygtig, forbigående lykke og ikke som et resultat af held,
dygtighed eller tilfældigheder; men som Guds
kærlighedsgaver, som han giver os som en
forsmag på den rige arv, vi har at vente, når
vi når hjem til vores evige bolig på den nye
jord.
Når vi takker for korset og synger vores ”hil
dig, Frelser og Forsoner”, så kan vi også
synge: ”Du, som har dig selv mig givet, lad i
dig mig elske livet.”
For i evangeliets lys og i Jesu navn kan himlens fugle, markens blomster og hvert måltid, som vi nyder i familiens eller menighedens nærvær, blive en prædiken for os om
Guds kærlighed og omsorg, Guds gode
frelsesplan og herligheden på den nye jord.
I Jesu navn går vi til bord
at spise, drikke på dit ord.
Dig Gud til ære, os til gavn,
så får vi mad i Jesu navn.
Lovsangens retning
Men er alt dette virkelig tilbedelse? Er det
ikke nærmere forkyndelse? Er det ikke sådan, at forkyndelse er Guds tale til mennesker, og lovsangen er menneskers svar til
Gud?
Jo – og nej!
Det er rigtigt – og det er væsentligt! – at lovsangen foregår for Herrens ansigt og er vendt
mod Gud. Derfor er det så forfærdeligt, når
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moderne lovsang udarter til at blive koncerter, hvor lovsangsbandet fylder ”scenen”.
Men den bibelske vejledning er på dette punkt
konsekvent præget af dobbelthed. Salmernes
Bog er til stadighed præget af et ”syng for
Herren”, men dette står aldrig i modsætning
til, at salmerne er vidnende og forkyndende
om Herrens vældige gerninger (f.eks. Sl 9).
Det samme genfindes i Det Nye Testamentes
vejledning:
”Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange,
syng med tak i jeres hjerte til Gud” (Kol 3,16).
”Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren” (Ef 5,19).
Hvad skal denne dobbelthed betyde?
Svaret er ikke vanskeligt: Vi synger om, hvad
Jesus har gjort for os; vi underviser, formaner, opbygger og taler til hinanden om dette
herlige evangelium. Det er indholdet i sangen!
Og netop fordi Jesu gerning er indholdet i
sangen, bliver det til en forkyndelse for os,
der synger, så vi kan synge i troens taknemmelighed til Gud for den fuldbragte frelse.
Lovsangen opstår af evangeliet, og lovsangens indhold kredser om det samme evangelium. Det ord må vi forkynde for os selv, som
David gjorde, da han forkyndte for sin sjæl
om Guds velgerninger:
”Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger! Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv
fra graven, han kroner dig med godhed og
barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode
gaver, du bliver ung igen som en ørn” (Sl
103,3-5).

Menighedens sang skal, som alt andet, der
foregår i menigheden, tjene til opbyggelse:
”Hvad da, brødre? Når I kommer sammen,
har den ene en salme, en anden en belæring,
én har en åbenbaring, én har tungetale, en
anden har tolkningen. Alting skal være til
opbyggelse” (1 Kor 14,26).
Det møder vi også i Filipperbrevshymnen (Fil
2,6-11), som er et af de tidligst kendte eksempler på en menighedssang. Paulus anvender i tråd med Kol 3,16 denne hymne som
formaning (jf. Fil 2,5.12), men i sig selv er
hymnen intet andet end en storslået og indholdsrig forkyndelse af evangeliet! Som
mange salmer rettes den ikke direkte til Gud,
men forkynder om Jesus til mennesker (jf.
også Marias og Zakarias’ lovsange i Luk 1,
46-56; 68-79).
I andre kendte sange og salmer fra Bibelen
er sangen formuleret som en direkte bøn til
Gud. Det mest typiske er dog faktisk, at der
er en vekslen mellem bøn, vidnesbyrd og forkyndelse (f.eks. Sl 30).
Deraf kan vi lære, at det er indholdet og ikke
formen, der definerer lovsangen. Uanset om
lovsangen er formuleret som en bøn, et vidnesbyrd eller en forkyndelse, peger den altid
hen mod Jesus og bekender hans frelse som
den eneste tilflugtsklippe i syndens og dødens verden – og derfor føder den tak i hjertet til Gud.

Menighedens sang skal, som alt
andet, der foregår i menigheden,
t j e n e t i l o p b y g g e l s e.

Den græske tekst viser os, at det højst sandsynligt er en hymne, Paulus istemmer i 2 Tim
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1,9-10: ”Han frelste os og kaldte os med en
hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde,
som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og som nu er åbenbaret ved vor
frelser Kristi Jesu tilsynekomst, ved ham, der
tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet.”
Hør hvor fantastisk det er at synge evangeliet ud på den måde! Paulus sidder midt i et
lidelsesfuldt og anfægtende fangenskab i
Rom kort før sin henrettelse, men hvor finder han trøst? I at synge om den frelse, der er
grundlagt uden for ham i Guds beslutning fra
evighed med tanke på nåden i Kristus Jesus.
Det er nåden i Guds hjerte, som Jesus frem
har bragt!
For evnen til det gode,
ja alting svigter mig.
Bestandig er kun nåden i dit hjerte.
Jeg har jo aldrig elsket
og aldrig frygtet dig,
og næstekærlighed jeg aldrig lærte.
Men du har aldrig bygget
min barneret på den da var jeg ilde faren men Kristus gav sig hen.
Nu lever jeg alene af din nåde.
Paulus synger videre fra fængslet i 2 Tim
2,11-13, og her hører vi en sang, der forkynder om livets to udgange.
En evangelisk sang kan være skrevet til trøst
og opmuntring, men det står ikke som modsætning til at stille vækkende og ransagende
spørgsmål til den, der synger: ”Fornægter vi
ham, vil han også fornægte os.”
Fornægter vi frelsen i Jesus, er der ingen vej
for os til Gud. Det er alvoren. For vi står i en
kamp som kristne. Men kaster vi midt i stor-

men vores anker på evangeliet og løftets ord
om livet i Kristus (2 Tim 1,1), så er håbet
klippefast: ”Er vi døde med ham, skal vi også
leve med ham.”
Lovsangsstemning
Når lovsangen er en bekendelse af egen
magtesløshed og en tak for Guds barmhjertighed, og når lovsangen har Jesus selv som
kerne og stjerne, så forsvinder med det samme
presset for at skulle udtrykke sig på en bestemt måde eller være i en særlig opløftet eller henført stemning under sangen for ikke at
vanære Gud.
Jeg skal ikke være udadvendt for at være med
i den kristne menighed. Jeg behøver heller
ikke være indadvendt. Der må være frihed i
den kristne menighed til at se ud, som man
nu engang gør, når man synger og tager ordene til hjerte. Og troens taknemmelighed kan
lige så vel have til huse bag et forpint og
mærket ansigt som i en jublende og frydefuld stemme – eller i en holdning, der ikke
rummer tegn på nogen ydre bevægelse overhovedet.
Det er på alle måder en frygtelig misforståelse, at lovsangslederen ved hjælp af musikken og forskellige andre virkemidler skal forsøge at frembringe en bestemt gudvelbehagelig stemning. Den loviske lovsang er en
djævelsk forvridning af den opbyggelse og
velsignelse, som menighedens sang skulle
være til, ikke mindst for anfægtede og lidende
mennesker.
Musikkens rolle
I debatten om sang og musik i den kristne
menighed har ikke mindst spørgsmålet om
musikgenre og musikinstrumenter været i
forgrunden. Spørgsmålet om musik er vanskeligere end spørgsmålet om sangenes ud-
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spring, indhold og funktion, for vi har ikke i
Bibelen nogen direkte vejledning til, hvilken
type musik, der er anvendelig i den kristne
menighed.
Der er dog en helt åbenbar sammenhæng
mellem forståelsen af lovsangens væsen og
valget af den type musik, der passer til sådan
en lovsang. Derfor er der også sagt noget
væsentligt om musikgenrer og musikinstrumenter ved at se på, hvad Bibelen siger om
lovsangens indhold og karakter.
Hvad skal musikken?
Vi har ikke noget direkte bibelord, der fortæller os om musikkens rolle i den kristne
menighed.
Men når vi ser på karakteren af den evangeliske lovsang, så er det tydeligt, at musikken
ikke er til for at skabe en opløftet stemning i
menigheden, der skal fremelske glæden og
kærlighedens følelser i os, så vi bedre kan
hengive os til Gud.
Musikkens formål må først og fremmest være
at tjene ordene i sangen og fjerne nogle af de
menneskelige barrierer, vi kan have ved at
høre og fastholde evangeliet i hjertet.
Melodiske sange på vers, med rim og billeder, er for det første lettere at huske. Det har
ikke mindst været en stor hjælp i kulturer,
hvor analfabetismen har rådet, men kan stadig være en stor hjælp, ligesom udenadslære
af skriftsteder mm. er et undervurderet menneskeligt hjælpemiddel i vores kultur. Når
man kan noget udenad, kan man ”læse” eller
synge det igen i forskellige situationer, hvor
man ikke fysisk sidder med Bibel eller sangbog, og Ånden kan bruge af dette lager til at
minde os om noget, vi har brug for at høre i
bestemte situationer.
I den poetiske udtryksform kan sangskrivere,

der er vejledt af Guds Ånd, få nåde til at udtrykke et vækkende og forløsende budskab i
nogle stærke, korte og billedrige sætninger.
Her har vi i den kristne menighed virkelig en
skat, som det er værd at gøre brug af og værne
om til trøst og opbyggelse i troen.
Helt lavpraktisk er det godt for os at synge
ordene med vores egen mund, for det kan
hjælpe vores koncentration og opmærksomhed. Og det er lettere at synge ord sammen
end at sige dem i kor.
At synge hjælper os desuden til at huske, at
vi er et kristent fællesskab, og at vi, sådan
som vi synger med hvert vores næb, er bundet sammen af det budskab, vi synger om.
Selvom lovsangsmusikken ikke er beregnet
til at skabe en opløftet stemning, så er der
dog ingen tvivl om, at musikken påvirker
vores sindstilstand. Og musikkens påvirkning
i den retning kan være enten gavnlig eller
forstyrrende.
Det plan, musikken her virker på, er det
samme, som vi kan tale om, når vi siger, at vi
bør tilstræbe ikke at komme fuldstændigt
udkørte eller opkørte til mødeaftenen. Helligånden kan ganske vist stadig gøre underet
og bryde igennem stress og træthed med et
ord fra Gud. Men vores tilstand giver kødet
og Djævelen stærke muligheder for at adsprede vores tanker.
Musik er et sprog, der taler til os i stemninger og følelser, og musikken påvirker vores
sindstilstand, også langt mere end de fleste
er opmærksomme på.
På den måde kan musikken med sit tonesprog
være med til at fjerne nogle menneskelige
barrier for at høre evangeliet – eller være med
til at forstørre dem eller skabe nye forhindringer. Og musikken kan på et praktisk og
meget virkningsfuldt plan have en vældig –
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ubevidst – indflydelse på hele vores forståelse af lovsangens mening.
Musikkens subjektive virkning
Men det er vel umuligt at sige noget generelt
om, hvordan en bestemt type musik påvirker
os? Vi er jo vidt forskellige som personer, og
musikkens påvirkning er subjektiv: En gammel konservativ mand hører et stykke popmusik med helt andre ører end en teenagepige!
Sådan tænker mange om musikkens virkning
i dag. Og der er uden tvivl noget rigtigt i tankegangen. For den gamle konservative mand
glæder sig formentlig ikke i samme grad over
at høre popsangen som den unge pige, ligesom den unge pige måske ikke bryder sig om
stille koralmelodier. Fordi de har vænnet sig
til at lytte til musik med vidt forskelligt tonesprog, får de forskellige oplevelser ud af det.
De forstår musikken forskelligt.
Et almindeligt argument for den moderne
rytmiske musik er, at den kristne menighed
til alle tider har udviklet sin musikstil i takt
med den omgivende verden, og at vi ikke har
nogen bibelsk vejledning på dette punkt.
Dermed bliver retningslinjerne to:
1) Vi må tilstræbe at bruge et musikalsk sprog,
som opleves naturligt i tiden.
2) Vi må tage hensyn til de forskellige opfattelser af musik i menigheden.
Effekten af disse retningslinjer er, at de unges musikstil må vinde mere og mere indpas,
mens de ældre med deres anderledes tradition fungerer som stopklodser for, at musikken kan blive helt up to date.
Men sådan nogle retningslinjer har som forudsætning, at musikken i sig selv er neutral,

og at det principielt er ligegyldigt, hvilken
slags musik, der bruges, når bare teksten er
god, og når musikken ikke støder nogen væk
fra menigheden. Med andre ord bygger den
mest udbredte holdning til musik i kristen
sammenhæng på en forestilling om, at musikkens virkning er helt subjektiv.
BK forholder sig i Liv & Lovsang ikke til, at
nogen musikgenrer skulle være specielt egnede i menigheden. Faktisk er hans holdning
meget enkel: ”Det handler ikke om musikken” (s. 123). For at understrege den pointe
eksperimenterede BK’s lovsangsband en
måned med vidt forskellige genrer hver søndag: ”traditionel presbyteriansk”, ”verdensmusik”, ”hispanic”, ”bluegrass/country”,
”gospel, R & B og rap” (s. 124).
Men denne holdning og vejledning i musik
stammer fra en stærkt forsimplet forståelse
af musikkens væsen. Det er sandt, at vi forstår musik forskelligt og får noget forskelligt
ud af den musik, vi hører. Dermed imidlertid
ikke sagt, at musikkens virkning er helt subjektiv og ”forskellig fra person til person”.
Det er de færreste forbrugere af musik, der i
dag har overvejet og sat sig ind i baggrunden
for de store forskelle på musikgenrerne. Men
det ændrer ikke ved, at der er forskel, og at
musikken derfor virker forskelligt.
Musik er kunst
For år tilbage var der på den kirkelige højrefløj udbredt enighed om, at det ikke var tilrådeligt at koble det kristne budskab sammen
med en genre som heavy metal. De fleste
havde den umiddelbare fornemmelse, at
heavy metal var for destruktiv og hård i tonen, og det virkede til, at musikken åbenlyst
spillede på ondskaben og det sataniske.
I dag er situationen en anden. Hvor dogmet
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om musikkens subjektive virkning hersker,
bliver det umuligt at argumentere for, at en
bestemt musikgenre i sig selv er uegnet til
kristne tekster, og hvor en holdning til en
bestemt type musik ikke kan begrundes, skrider praksis uundgåeligt. Den umiddelbare
fornemmelse af ”noget forkert” har mange
vel stadig, men i takt med at heavy metal er
blevet mere mainstream i samfundet, er også
denne musikform blevet mere og mere accepteret i kristne kredse.
Går man til musikvidenskaben, vil man møde
en væsentligt anden tilgang til musik i almindelighed. I musikvidenskaben er man opmærksom på, at musik ikke bare er et ”håndværk” eller en samling lyde, der kan klinge
godt eller mindre godt i forskellige menneskers ører. Musik er kunst! Musikken udvikles, på samme måde som de andre kunstarter, ud fra bestemte tolkninger af livet og verden. Disse tolkninger kommer til udtryk gennem musikken og når ind i lytteren i en ubevidst og filtreret form gennem de stemninger
og følelser, som musikken vækker.
Musik er ikke noget ”neutralt”, lige så lidt
som andre former for kunst er neutrale.

Musikken kan på et praktisk og
meget virkningsfuldt plan have
en vældig – ubevidst – indflydelse på hele vores forståelse af
lovsangens mening.
Man kan godt få ”en hyggelig aften” ved at
smide sig på sofaen og se en film eller læse
en roman – men der er forskel på, om historien er skrevet af J.R.R. Tolkien, Morten
Korch eller Umberto Eco.

Man kan også godt få en medrivende oplevelse af at gå på museum (hvis man er til den
slags!) – men der er forskel på, om museet er
fyldt med guldaldermalerier, kubisme eller
moderne installationskunst.
Tilsvarende er der en god grund til, at musikteoretikere har delt musikhistorien ind i afgrænsede genrer og perioder: Barokmusik og
romantisk musik er noget forskelligt og virker forskelligt! Det samme gør blues, rap, pop
og rock.
Og så kan det godt ske, at oplevelsen kan være
lige ”medrivende”, om det er den ene eller
anden slags musik, litteratur eller billedkunst.
Der er bare forskel på, hvor man bliver revet
med hen! Og det er jeg bange for, vi tænker
for lidt over i dag, hvor det er en selvfølgelighed for os at zappe lynhurtigt rundt mellem genrerne.
Heavy metal
Idégrundlaget for heavy metal er ikke: ”Nu
vil vi lave en øredøvende larm!” - Og det er
derfor heller ikke hensynet til de sarte ører,
der er årsagen til, at heavy metal ikke bør
bruges i forbindelse med kristen sang (selvom
det selvfølgelig er et hensyn, der skal tages i
menighedssammenhæng).
Den tankegang, der har fostret heavy metal
som genre, er ifølge den amerikanske filosof, metal-anmelder og webskribent Vijay
Prozak2 en postmoderne og nihilistisk-evolutionistisk-satanistisk tolkning af verden3.
”[Heavy metal] er en genre, som vil finde
skønhed i mørke, orden i kaos, visdom i rædsel, og bringe fornuft tilbage til menneskeheden4.”
I et oprør mod det bestående samfunds værdier og særligt kristendommen og moralen
kredser heavy metal om de ”tunge realiteter”
i livet (heraf ”heavy” metal), først og frem-
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mest døden. Det er denne fornuft, heavy metal skal bringe tilbage til menneskeheden: Vi
må se ondskaben, døden og kaosset i øjnene
– og vi må lære at elske det! Sådan går man
ind gennem ”mørkets port” og bliver en triumferende nihilist (eller satanist)5.
Heavy metal kan beskrives som intelligent
og ”heroisk” i modsætning til småborgerlighedens virkelighedsflugt og kristendommens
drømmeverden.
Med inspiration fra Nietzsche vil man tilbage
til førkristne værdier.
Det norske heavy metal-fænomen Varg
Vikernes udtalte i et interview om idéen bag
sit album Hvis lyset tar oss, at teksterne handler om: ”... hvad der var engang, før lyset tog
os, og vi kom ind i drømmenes borg. Ind i
tomheden. Budskabet er noget i stil med: Pas
på det kristne lys; det vil føre dig væk, ind i
forfald og intethed. Hvad andre kalder lys,
kalder jeg mørke. Søg mørket og helvede, og
du vil finde – intet andet end evolution6.”
Naturligvis er det ikke alle, der hører eller
udfører heavy metal, der vil bekende sig til
den tankegang, der lå bag udformningen af
heavy metal som musikalsk genre. ”Kristen
metal” har for eksempel som formål at vende
al symbolikken til kristne symboler, og teksterne fyldes med det kristne budskab.
Men symbolerne og teksterne er én ting.
Noget andet er spørgsmålet: Hvad udtrykker
selve musikken? Er musikken bare noget
”pling-plang”, som enhver kan få ud af, hvad
han vil?
Nej, det er at undervurdere musikken som
kunstform. Musikkens udtryk og de stemninger og følelser, som musikken vækker, er
langt fra tilfældige, men tæt forbundet med
selve kompositionsmetoden og den musikalske udførelse. Og når det gælder heavy me-

tal, er det ikke vanskeligt at se en forbindelse
mellem de grundlæggende musikalske byggesten og den nihilistisk-satanistiske tolkning
af verden, som lå til grund for udviklingen af
denne musikform.

Heavy metal er som genre opstået ud fra en bestemt tolkning
af verden, og dette giver sig udtryk i en musikstil med en ganske bestemt virkning og påvirkning.
Det mest basale i udviklingen af heavy metal
var en ny harmonik, der havde de ”tomme
kvinter” som grundstamme – den såkaldte
”powerakkord”. En tom kvint vil sige en akkord, hvor man mangler det element (tertsen),
der angiver, om der er tale om dur eller mol.
Når powerakkorden gøres til grundstammen
i harmonikken, bliver resultatet et tomt, men
kraftfuldt og brutalt udtryk, og fraværet af
dur/mol kan mere effektivt end ord kommunikere overgivelsen til evolutionens meningsløshed og afsværgelsen af troen på godt og
ondt, rigtigt og forkert. Dette understreges af,
at den harmoniske udvikling fyldes med et
væld af dissonanser i et kromatisk (halvtrins)system, der blæser på de traditionelle opfattelser af musikalsk logik, som kan udtrykke
glæde og sorg, forløsning og skuffelse. Tilbage bliver tomheden, det utilfredsstillede og
det aggressive.
Vijay Prozak fortæller i et historisk afsnit af
sin musikteoretiske redegørelse om, hvordan
”dødsmetal” søgte tilbage til rødderne for
heavy metal, dvs. tilbage til det udtryk, som
blev udviklet omkring år 1970 af den okkulte
gruppe Black Sabbath:
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”Ved at foragte harmoni og på nihilistisk vis
omfavne den kromatiske skala som lov, forfægtede den tidlige dødsmetal troen på det
onde og ordensløse, det kaotiske og det smertefulde7.”
Det ekstreme lydniveau og de ”voldelige”
rytmer og tempi (blast beats) i trommerne,
som pisker musikken frem, bidrager i høj grad
til det aggressive udtryk, mens den essentielle
”distortion” (forvrængning) i guitar og bas
og sangernes brug af ”growling” (en slags
”brølende” sangteknik) forstærker indtrykket
af oprør mod det gode og ønsket om at finde
skønhed i mørke og kaos.
Heavy metal er som genre opstået ud fra en
bestemt tolkning af verden, og dette giver sig
udtryk i en musikstil med en ganske bestemt
virkning og påvirkning. Vijay Prozak påstår
da heller ikke, at musikkens virkning er neutral, men fremholder som en generel og almen observation, at musikken avler vrede,
frygt, depression, vold, chok, foruroligelse og
en morbid og sadistisk tankegang8.
Jazz
Meget af det, der er sagt i det ovenstående,
er også gældende for rockmusikken. Heavy
metal udsprang af den progressive rock, og
heavy metal har siden 70‘erne i høj grad påvirket rockmusikken, særligt med brugen af
de tomme kvinter og distortion.
Men hvad da med jazzmusik, som nærmest
er modsætningen til heavy metal?
Jazz kan være sværere at beskrive generelt
end heavy metal, fordi den ikke udspringer
af så entydigt et idégrundlag, og fordi den
har udviklet sig i mange forskellige retninger.
Men skulle man sætte tre ord på stilen i det,

som de fleste vil forbinde med ”klassisk”
jazzmusik, kunne det være: cool, afslappet
og ”laid back”.
Når man typisk vil bruge sådan nogle ord til
beskrivelse af jazzmusikken, er det ikke et
resultat af en række tilfældige, subjektive
vurderinger. Det er ganske enkelt, fordi det
er sådan, musikken er og virker.
Den grundlæggende atmosfære defineres af
bassen og trommerne. Bassen bevæger sig i
en doven og flegmatisk trinvis bevægelse
(den såkaldte walking bass), mens trommerne
leverer den swing-feeling, der er karakteriseret ved en rytmisk forskydning, hvor beatet
på ”og-slagene” hele tiden er lidt forsinket.
Til denne grundstemning tilsættes typisk en
række musikere, normalt klaver, en lyddæmpet trompet og en hæs saxofon, der i en afslappet holdning improviserer over nogle
grundakkorder.
Alle disse elementer giver tilsammen en stemning af behagelig dovenhed og upåvirkelighed. Derfor er jazz så velegnet som baggrundsmusik ved fester og på barer, hvor man
ønsker en hyggelig og uforpligtende stemning.
Men er den stemning mere egnet til menigheden end den destruktive heavy metal?
Er det ikke netop vores allerstørste problem i
dag, at vi lever på flugt fra den hellige Gud?
Er det ikke netop den ubekymrede, afslappede tone i menigheden, hvor prædikanten
helst skal være humoristisk, underholdende
og hele tiden komme med nye og spændende
vinkler, der hindrer vækkelsens ånd i vores
land?
En jazzet musikstil i menigheden kan på et
ubevidst, men meget virkningsfuldt plan
medvirke til at sprede en kultur og stemning,
som fremmer den uanfægtede fornemmelse
af, at ”alt er godt med mig”, mens den mod-
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virker, at Guds lov og evighedens alvor kan
trænge ind og åbenbare min synd og dybe
nød.
Lovsangsmusik
Sådan må man fra genre til genre og fra melodi til melodi vurdere: Er der noget i denne
type musik, som puster til det kødelige sind?
Eller er der tværtimod her en kvalitet, som er
egnet til at nedkæmpe den overfladiske ubekymrethed, som mange af os automatisk
møder til gudstjenesten med?
Vi skal ikke nødvendigvis følge med den
musikalske udvikling i tiden, hvis den nye
musik rummer elementer, som giver en forkert indvirkning på vores opfattelse af formålet med og funktionen af den kristne sang
og den kristne menigheds samlinger.
Når den overfladiske forståelse af den kristne
glæde er herskende i mange nye lovsange,
og når målet for lovsangsgudstjenesterne så
ofte bliver at opildne menigheden til en særlig gudvelbehagelig, følelsesmæssig hengivelse, så er der en tæt sammenhæng mellem
denne tankegang og den musikgenre, der
kaldes ”lovsangsmusik”.
Selvom lovsangsmusik efterhånden er blevet
en særskilt genre, er den ikke specielt veldefineret. Der er dog ingen tvivl om, at store
dele af lovsangsmusikken er udformet ud fra
tankegangen i den loviske lovsangskultur.
Det giver sig bl.a. udtryk i musikkens kropsligt appellerende rytmik, der henleder opmærksomheden på menneskets gerning, og i
de hurtigt fængende ørehængermelodier og
omkvæd, der gentages ad libitum for at hjælpe
menigheden ind i en stærk og begejstret stemning.
”Vi må hjælpe vores menigheder frem til en
forståelse af, at Gud fortjener vores dybeste,
stærkeste og reneste tilbedelse, og at vi på

den ene eller den anden måde skal have vores legemer med i denne tilbedelse” (s. 206).
Der er en gensidighed og en selvforstærkende
virkning i dette samspil mellem musikken,
det tekstlige indhold og forståelsen af,
lovsangens funktion. Ligesom forståelsen af
lovsang som et følelsesmæssigt offer har præget udformningen af musikken, så bidrager
musikken i høj grad til at forme den samme
tankegang i menighederne.
Tekst og musik hænger uløseligt sammen! Og
hvor musikstilen i den kristne menighed appellerer til, at der skal skabes en stemning af
overfladisk glæde og begejstring, så er vejen
vidtåben for en overfladisk syndsforståelse,
der leder til hykleri og frafald.
Det kan være meget rigtigt, at ”teksten er det
vigtigste”, men vi må ikke være blinde for, at
musikkens stemme kan råbe endnu højere end
tekstens budskab – netop fordi dens virke er
på det skjulte og ubevidste plan.
Trommer og synkoper
Der har været mange menneskelige misforståelser i musikdebatten. To af de almindeligste misforståelser har drejet sig om brugen af synkoper og brugen af trommer i menigheden.
Den synkopiske rytme er til tider blevet præsenteret som noget i sig selv dæmonisk, hvilket er en meget uheldig og misvisende forenkling af den åndelige virkelighed.
En synkope kan fagligt defineres som en ”rytmisk forskydning, der opstår, når man betoner en ellers ubetonet del af takten9”.
At anvende en synkope er altså at ændre ved
melodiens på forhånd givne pulsslag, og det
er et normalt meget markant og opmærksomhedskrævende element i melodien.
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Der findes dog populært sagt både en ”mild”
og en ”vild” brug af synkopen. Et eksempel
på en ”mild” brug findes i sangen Så tag mig
da ved hånden, hvor melodiens enlige synkope er placeret på sidste linjes tredjesidste
stavelse (i første vers bliver synkopen på ”du”
i ”når du går med”).
Synkopen kan, som i dette tilfælde, når den
ikke dyrkes eller udvandes, udgøre en virkningsfuld betoning i melodien, der kan tjene
teksten i ydmyghed.
Derimod rummer melodien til Du er her på
dette sted en ”vild” brug af synkopen, som
med sin gentagne markerede kropsappel sætter menneskets gerning og begejstring i fokus. Den melodiske linje er i det hele taget
præget af den overfladiske pop-genre. Dermed hænger melodien nøje sammen med teksten, der hele tiden har et ”vi” som fortegn
og ikke rummer ét opbyggeligt ord. Afslutningen lyder: ”Vi vil gi’ dig ære – velkommen skal du være” - et typisk eksempel på, at
lovsangen opfattes som en præstation og som
menneskets gave til Gud.

Der er en gensidighed og en selvforstærkende virkning i samspillet mellem musikken, det tekstlige indhold og forståelsen af
lovsangens funktion.
Som synkopen er trommer som instrument
til tider blevet dæmoniseret, hvilket ligeledes er en beklagelig forenkling. Trommer har
som funktion at markere en rytme. En melodi har altid en rytme, og den vil altid blive
markeret i et eller andet omfang. Hvis det i
sig selv var et problem, ville det ikke være
muligt at synge.

Men de fleste trommesæt fungerer som et
meget markant og kraftfuldt instrument, der
i langt de fleste tilfælde, sammen med de elektroniske instrumenter, kommer til at skabe og
forme sangens atmosfære, der bliver pågående og dominerende på en helt anden måde,
end der hvor en dygtig pianist formår at lade
sit spil blive et komplimenterende akkompagnement til sangen, eller der hvor et melodisk
instrument som en trompet eller violin eller
fløjte hjælper sangen på vej.
En praksis med brug af trommer i kombination med elektroniske instrumenter i menigheden vil desuden med stor sandsynlighed
påvirke sangvalget i retning af populærmusikken.
Med hensyn til instrumenter må det tilføjes,
at meget afhænger af spillestilen: På klaver
og guitar kan man for eksempel tilsidesætte
det melodiske og harmoniske og dyrke den
rytmiske markering, så effekten bliver som
et slaginstrument.
Det er altså med god grund, at musikvejledninger ofte har advaret mod brugen af
synkoper i melodier til menighedens sange
og mod brugen af trommer som instrument.
Blot må man passe på ikke at misforstå vejledningen som et mekanisk syn på synkoper
og trommer som noget i sig selv dæmonisk.
Den slags stejle og firkantede holdninger
mangler ethvert bibelsk og musikteoretisk
belæg.
Men musik er et kompliceret fænomen, hvor
personlig smag og behag ofte risikerer at blive
afgørende for vurderingen, og derfor er det i
det praktiske menighedsliv ofte nødvendigt
med forenklede tommelfingerregler.
Når vi tænker på, hvor stærke kræfter der er
på spil i musikken, må vi også følge det
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grundlæggende princip, at det jo ikke handler om, hvor langt vi må gå; det handler om
at bruge den type musik i menigheden, som
er bedst egnet til den evangeliske sang og
dermed langt fra musikken i den kødelige og
loviske lovsangskultur.
Et evangelisk tonesprog
I en evangelisk sangtradition må det musikalske tonesprog for det første være enkelt
og forholde sig ydmygt til teksten, som rummer den forkyndelse, der er Helligåndens redskab til at nå hjertet.
Folkemelodier har ofte noget af den melodiøse umiddelbarhed, som er velegnet, når
melodien skal være tekstens tjener. Koralen
er i bogstaveligste forstand skabt til formålet.
Men musikkens landskab er underligt: Man
kan skrive et utal af fine og unikke melodier,
der er så enkle og sangbare, at de lyder som
om, de burde være blevet skrevet for længe
siden. Derfor har vi en rigt varieret melodisamling i sang- og salmebøger, og der er stadig masser af muligheder for at skrive nye
stykker musik i en lignende melodisk tradition.
At melodierne bør være enkle, betyder langt
fra, at de behøver være ”kedelige” og ”livløse”. Følelser skal der ikke være forbud mod
i den kristne menighed, heller ikke på det
musikalske område.
Men den glæde, som melodien til en evangelisk lovsang ofte vil udtrykke, er ikke en hvilken som helst glæde. Det er en glæde, der
har en dybde, så den også kan rumme bedrøvelse og kamp. Det er en glæde, der er rodfæstet i dobbeltheden i den sande kristendom:
”som bedrøvede, dog altid glade”.
Dette kan for eksempel vise sig ved et strejf

af melankoli. Melodien til Aldrig er jeg uden
våde understøtter på denne måde tekstens
budskab med sin store dybde af glæde og
bedrøvelse – i al enkelthed.
Dobbeltheden i den kristne glæde kan også
komme til udtryk i triumfens tone, for hvor
en melodi er triumferende, afsløres det, at så
længe vi er her på jorden, kan den kristne
glæde kun bane sig vej i kamp.
Alene Kristus er mit håb og For himlens trone
foran Gud er to herlige nye sange, der rummer denne triumferende klang i melodien.
Ved en sammenligning med ovennævnte sang
Du er her på dette sted tydeliggøres forskellen, både tekstligt og melodisk, mellem den
tilkæmpede triumf og den overfladiske begejstring.
At triumfen er på kampens baggrund kan
melodisk tydeliggøres i en vekslen mellem dur
og mol.
O salige stund uden lige, Forløsningen er
vundet og På nåden i Guds hjerte er eksempler på triumferende sange i dur, hvor midterstykket i mol minder om kampens baggrund.
Endelig kan evangeliske lovsange også være
molmelodier som for eksempel Se, nu stiger
solen og Om nåde og ret vil jeg synge. Molmelodier er i europæisk harmonisk tradition
bygget sådan op, at den dominerende akkord
(dominanten), der leder hen til grundtonen,
er i dur. Som i Se, nu stiger solen kan melodien også slutte på en durakkord. Denne kamp
i den indbyggede vekselvirkning mellem dur
og mol er med til at tilføre en dybde af håb
og glæde til molmelodiens alvor.
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I en evangelisk sangtradition må
det musikalske tonesprog være
e n k e l t og forholde sig ydmygt til
teksten, som rummer den forkyndelse, der er Helligåndens redskab til at nå hjertet.
Hvor musikken, som i disse eksempler, rummer melodisk og harmonisk dybde, vil den i
langt mindre grad kunne opleves som manipulerende i retning af en særlig ensrettet lovsangsstemning, og dermed tjener musikken
til at give plads for den glæde og smerte, anfægtelse og hvile, som kommer til udtryk i
det tekstlige indhold.
Når vi ser på den uhyggelige forførelse, som
den nye opfattelse af lovsangen har medført
over hele verden, kan vi ikke tage let på
spørgsmål som disse:
Hvordan påvirker vores brug af instrumenter musikstilen i menigheden?
Hvordan påvirker musikstilen vores forståelse af sangen i menigheden? - Og hvordan
påvirker sangen vores forståelse af kristenlivet?
Er der noget i den musiktype, vi bruger i
menigheden, der kan medvirke til, at sangen
får en kødelig og vildledende funktion, enten åbenlyst eller skjult?
Levner musikken plads til anfægtelsen, eller
bliver den til et lovkrav om, at en rigtig kristen skal opleve en synlig begejstring?
Hvilke følelser og stemninger bringer musikken ind i vores forsamling, og hvordan påvirker det hele den tilstand, vi hører Guds ord
i?

Et eviggyldigt offer
”Lovsangskrig” er Djævelens værk. Det gør
ondt at strides om sang og musik i den kristne
menighed. Men vi må aldrig give afkald på
sandheden i kærlighedens navn. Af kærlighed må vi netop søge det, der er sandt og godt;
det, der kan hjælpe mennesker til at finde fred
med Gud og hvile – ikke ”på nåden i mit
hjerte”, men ”på nåden i Guds hjerte, som
Jesus frem har bragt”.
Samtidig må vi aldrig forfalde til den ødelæggende tanke, at menigheden skal blive
perfekt i vores øjne, for at vi kan være i den.
Det er langt fra Guds vilje, at vi skal gå med
sure miner og skumle i krogene over et musikalsk indslag, som ikke skulle have været
sådan. Gør evangeliet sin gerning i vores hjerter, bliver omgangstonen i menigheden frem
for alt præget af kærlighed (se 1 Kor 13,48a).
En indsigt i sang- og musikspørgsmålet er
ikke en indsigt, hvis den gør os selvretfærdige og lukker vores hjerter for brødre og
søstre i Herren. Så er den tværtimod endnu
et eksempel på, hvordan Djævelen kan give
mennesker et skarpt blik for én type kødelighed, blot for at gøre plads til en anden og
endnu mere ødelæggende synd, der vil fjerne
os fra evangeliet.
Lukker vi vores hjerter for kristne brødre og
søstre, lukker vi også hjertet for evangeliet.
Når derimod evangeliet åbnes for vores hjerter, så vi ser et glimt af vores egen afgrund af
usselhed og fordærv, men også Guds bundløse, uforskyldte nåde mod os for Jesu skyld
– så må vi præges af dette sind over for vores
næste.
Når vi ser evangeliet: at alt det, vi skylder
Gud at gøre og føle og være, det har Jesus
gjort og følt og været i mit sted – så sættes vi
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fri til at holde loven (Gal 5,13). Men denne
lov er opfyldt i det ene ord: Du skal elske din
næste som dig selv (Gal 5,14). Den lov, som
vi som kristne er kaldede til at indrette livet
efter, er på det vandrette plan – aldrig på det
lodrette plan.
For Kristus, vores ypperstepræst, står for
Guds ansigt og har bragt sit offer dér, en gang
for alle (Hebr 7,26f.). Det er i ham og ved
ham, vi kan bringe takofre, som er kærkomne
for Gud.
Så er vi da sat fri for at lede efter de rette,
gudvelbehagelige lovsangsfølelser i os selv.

Vi er sat fri for at tænke på vores egen rådne
og gennemhullede hellighed og retfærdighed,
når vi står for Guds ansigt og tilbeder ham.
For vi ejer en meget bedre retfærdighed: et
eviggyldigt offer, som er så sikkert og urokkeligt, at der står om det, at det allerede har
ført dig hjem til målet (Hebr 10,11-14).

1 Når Israels folk i Hos 1,2 omtales som en ”horkvinde”, bruges ikke det almindelige ord for en
prostitueret. En direkte oversættelse kunne være
”en horagtig kvinde”, dvs. en kvinde, der har utroskaben ikke bare som sit ”erhverv”, men som en
bestemmende og herskende del af sin natur, jf.
også Hos 5,4.
2 Vijay Prozak er stifter af American Nihilist
Underground Society, står bag det omfattende
anmeldelsesorgan og onlineleksikon for heavy
metal Dark Legions Archive og og har gennem
tiden bl.a. arbejdet som radiovært/DJ med det formål at udbrede kendskabet til heavy metal. Dark
Legions Archive har som mission at “beskrive
undergrunds-heavy metal som en kunstform, med

kulturelle værdier og en bagvedliggende filosofi,
så at denne skabende og indsigtsfulde genre kan
blive forstået for de værdier, der motiverer dens
skabere, og de fans, der dedikerer sig selv til den“
– www.anus.com/metal/about.
3 www.deathmetal.org/faq – kap. 1.5.3.1; 1.5.3.5;
1.5.4; 4.1.5.3.
4 www.deathmetal.org/faq – kap. 1.1.1.
5 www.deathmetal.org/faq – kap. 1.5.4.2.
6 www.burzum.com/burzum/library/interviews/
deprived.
7 www.deathmetal.org/faq – kap. 2.2.5.
8 www.deathmetal.org/faq – kap. 2.1.1.
9 Læs mere, og hør eksempler på synkoper på
www.musikipedia.dk/synkope.

Lad os da synge om det Guds Lam, der bar
alverdens synd. Og lad os love og prise Gud
for, at dette evangelium har vi i Ordet, der
står urokkeligt fast, midt i alle anfægtelser
og kampe.
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“Nå, kom du godt ind i det nye år?“
“Ja, vi havde alle tiders nytårsaften!“
Det udsagn kan dække over rigtig mange forskellige oplevelser.
Mens der er bred enighed om, hvad en god
juleaften er – med børn og forældre og bedsteforældre, og måske en onkel eller tante,
samlet til juleaftensgudstjeneste og juleand
og juletræ osv. og med traditioner i familien,
der ofte går tilbage til for længst afdøde generationer, så er der anderledes frit slag, når
det gælder en god nytårsaften. Her splittes
generationerne oftest op. Og man fejrer med
venner eller naboer på meget forskellig vis.
Min kone og jeg var for andet år med på Nyt
Livs nytårslejr på Djurslands Efterskole i
Fjellerup. Og det var – for andet år i træk –
alle tiders. I to døgn var vi sammen med ca.
80 unge og lidt mindre unge samt nogle børn.
Der var flest unge, men også pensionister som
os, og børnefamilier mm.
De fleste var fra forskellige steder i Danmark,
men der var også en del svenskere, der for de

flestes vedkommende talte forbavsende godt
dansk!
Ud over selve nytårsfejringen var vi sammen
til fem bibeltimer. Bl.a. havde vi tre timer med
Jens Olsen fra Ringkøbing om udgangen af
Egypten. Det var kendt stof for mange af os,
men vi fik lagt nogle meget betydningsfulde
perspektiver ind over begivenhederne. Dels
så vi, hvordan de 10 plager ikke bare var givet for at stresse Farao i al almindelighed.
Men de viste også, hvordan Gud er langt stærkere end de åndsmagter, der stod bag de egyptiske afguder. Dels fik vi set, hvordan Guds
handlen gang på gang peger frem mod Jesu
frelsesværk, ligesom Faraos kompromisforslag til Moses i høj grad ligner det, som
verden i dag tilbyder os, der er kristne, for at
acceptere os.
Det pegede så frem mod de to øvrige bibeltimer, som Henrik Gren Hansen holdt over
2. Timotheusbrev. Her drejede det sig bl.a.
om kampen for at holde fast på den sunde
lære.
En af de rigtig gode ting ved lejren var, at vi
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blev delt op i grupper på tværs
af alder og nationalitet og
samhørighed. Det betød, at vi
hurtigt lærte en del nye at
kende. Og det var tydeligt, at
de fleste var åbne for at tale
om andet end vejret – det var
ikke kun ved bibeltimerne, at
man kunne tale med hinanden
om troen og det kristne liv.
Selve nytårsaften var der dækket op til fest med bordene sat
sammen til et E. Efter at vi
havde hørt Dronningens nytårstale, satte vi os til bords. Denne gang kom
vi til at sidde i andre grupper – stadig blandet
unge og ældre. Jeanette havde sørget for en
lækker menu med tre retter.

Ind imellem retterne var der forskellige indslag. Bl.a. et par quizzer, hvor grupperne, som
vi sad i, skulle konkurrere mod hinanden. Det
var meget festligt.
Efter at der var taget af bordet og ryddet op,
samledes vi så i mødesalen til sang og vidnesbyrd.

Det var herligt at synge de gamle, stærke,
indholdsmættede sange sammen – og det på
en måde, så man fornemmede, at både hjerter og tunger var med i sangen. Og der var en
lyst til at dele glæden over
frelsen og Guds nåde og kærlighed i Jesus med hinanden
i mange frie vidnesbyrd.
Inden klokken nåede 24.00,
holdt vi bedemøde. Og da vi
var gået ind i det nye år, sang
vi nytårssalmen, hvor der
står: “Sandheds Gud, lad dit
hellige ord oplive, oplyse det
høje Nord!“ akkompagneret
af fire messingblæsere. Det
var en dejlig måde at gå ind i
det nye år på.

Karsten Brejl, pens.
lærer og buschauffør,
Løgumkloster
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Indvielse i Fjellerup
D. 10. januar 2014 var der indvielse af det
nye byggeri på Djurslands Efterskole i Fjellerup.
En festlig eftermiddag med skolens elever,
ansatte, venner, håndværkere og borgmesteren. Jørgen Christensen bød velkommen i
spisesalen, borgmesteren holdt tale, og der
blev serveret lagkage!
En snor blev klippet over, og salen blev taget
i brug. Der blev bragt hilsner fra skolens bestyrelse og daglige ledelse, KSK, kommunen,
entreprenøren med flere. Alle parter takkede
for godt samarbejde og god forplejning på
skolen.
Den nye bygning opfylder mange behov både
for skolen i det daglige med de nye værelser
og “multisalen“ (mødesalen) samt for Nyt Liv
ved lejre på skolen.
Salen fremstår stor og lys. I salen er ophængt
malerier af de tolv apostle og de ti brudejomfruer, malet og udlånt af Allan Skuldbøl.
De kan ses på www.skuldboel.dk.
På 1. sal er de seks nye værelser taget i brug,
tre drenge på hvert. Det er store værelser med

eget bad og udsigt over vandet. Fra 1. sal er
der adgang til den “gamle“ værelsesgang over
køkkenet, som har fået to nye fælles badeværelser.
Køkkenet er udvidet med nyt bageri, depot
og kontor. I den forbindelse er der lagt nye
fliser på gulvet i hele køkkenet, og skolen
har fået installeret to nye kipgryder.
Arealet omkring bygningen ud mod vejen er
bragt tilbage, som det var før, og beplantet.
Ind mod gården er forskellen i terræn sikret
med en kampestenssætning. En del
overskudsjord er kørt op på bakken og brugt
til udvidelse af campingområdet.
Forløbet fra idé og frem til det færdige byggeri har været langt, og længe var der usikkerhed om, hvorvidt det kunne lykkes. Finansiering og tilladelser har krævet meget arbejde
og tålmodighed. Mange hensyn og beslutninger skulle tages, som byggeriet skred frem.
Selve byggeriet har været fulgt tæt af Jørgen
Christensen fra Dronninglund. Stor tak til
ham og til alle andre, der har hjulpet til!
- Christian Lønbæk

Foto: Rasmus
Lund Paulsen

• Landzonetilladelse givet
ved byrådsmøde
d. 22/10 2012.
• Nedrivningstilladelse
d. 14/1 2013.
• Byggetilladelse
d. 22/2 2013.
• Rejsegilde
d. 17/5 2013.
• Indvielse
d. 10/1 2014.
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Hilsen fra Djurslands Efterskole
På Djurslands Efterskole glæder vi os over
at have et bagland, der beder for os. Forbøn
for skolen er et kronisk behov – vi kan ikke
eksistere uden – derfor af hjertet tak, fordi
du har hjerte for og beder for DE.
Du er altid velkommen til at besøge DE; søndag den 11. maj er du særlig velkommen, for
da afholdes skolekredsens generalforsamling.
Da de fleste skolekredsmedlemmer har lang
vej til DE, sætter vi det meste af dagen af til
formålet, som det fremgår af programmet.
På generalforsamlingen vil du høre om glæder og udfordringer i det forløbne år, løst og
fast fra hverdagen, tanker om fremtiden m.m.,
og der er mulighed for direkte dialog med

bestyrelse og ledelse.
Hjertelig velkommen til hele dagen eller dele
af den! Det vil glæde os rigtig meget at se
dig på DE. Du er også meget velkommen til
at tage familien med, både store og små.
Kærlig hilsen
Ledelsesteam Anders Christensen og Tom
Skuldbøl & Bestyrelsen for Djurslands Efterskole

Dagsorden for generalforsamling Djurslands Efterskole 11. Maj 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og sekretær
Bestyrelsens beretning
Ledelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
a. skolens regnskab og b. skolekredsens regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Program for skolekredsens familiedag 11. maj 2014
Fra 9.45
Kl. 10.30
Kl. 12.15
Kl. 13.30
Kl. 15.30

Formiddagskaffe på Djurslands Efterskole
Gudstjeneste i Fjellerup Valgmenighed i
skolens Multisal v. Klaus Vibe
Middag på DE
Generalforsamling
Kaffe
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I weekenden d. 14.-16. marts var en stor flok
af børn, unge, voksne og seniorer samlet til
den første forårslejr på Djurslands Efterskole.
Det er seniorlejren, der nu har ændret navn
og har udvidet deltagerbredden. Det er meget positivt, at Nyt Liv hermed har taget det
skridt at modarbejde tidens tendens til aldersopdeling i kristent menighedsarbejde.
Men selv om det nu ikke længere alene var
de gamle, der mødte frem, så glædede vi os
over, at det stadigvæk var Guds ords forkyndelse, der var i centrum for lejren. Og vi glædede os over fællesskabet – over en stor flok
unge, der har fundet livet i evangeliet – over
de gode rammer, som den nye mødesal har
givet – og over de veldækkede borde i spisesalen.
De fem bibeltimer var ved Mikkel Vigilius,
der gennemgik 1. Timotheusbrev. Brevet be-

skriver, hvordan den åndelige situation i menigheden i Efesus meget lignede den, som vi
oplever i vore menigheder i dag: frafald på
grund af falsk forkyndelse, fordi der sættes
noget andet end Jesus i centrum. Derfor er
formaningerne i brevet utroligt aktuelle for
os.
Mikkel beskrev nogle af vranglærens kendetegn: Mens det centrale i Guds ord er Jesus,
sætter vranglæren noget andet i centrum.
F.eks. sætter man gode ting som næstekærlighed eller mission i centrum i stedet for
evangeliet. På den måde prædiker man loven
til egne gerninger. Og derfor fører den falske
forkyndelse ikke til tro, men til lovtrældom.
Den sande forkyndelse herliggør Jesus for os,
og sætter os fri. Den falske forkyndelse sætter os selv i centrum og fører os bort fra Jesus.
Ud fra kapitel 2 understregede Mikkel den
altafgørende sandhed, at for en kristen er alt
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af nåde. Vi er købt fri fra lovens krav og herredømme. Jesus løskøbte os fra loven ved at
give sig selv som en løsesum. Alle lovens bud
er opfyldt. En synder har alt i Jesus. Der kommer aldrig et bud ind i mit forhold til Gud,
for der gælder kun evangeliet. Det er den frihed, som en kristen ejer.
Derfor er det vort kald at gå som syndere til
andre syndere med evangeliet. Det var det for
Timotheus, og det er det for os i dag. Strid
troens gode strid! Strid for den rette lære, der
sætter Jesus i centrum!
Hvordan gør vi det? spurgte Mikkel.
Vi må først og fremmest bede. Bøn er vort
vigtigste våben i kampen for menneskers
frelse. Det er kun den hjælpeløse, der beder,
men i vores afmagt udfolder Guds magt sig.
Her kan jeg gøre det største i det mindste.
Ud over bibeltimerne var der lørdag eftermiddag besøg af Kim Hartzner fra Mission Øst,
der arbejder i de lukkede lande. Han viste film
og fortalte om arbejdet i Nordkorea. Mission
Øst har siden 2011 gennemført en række

maduddelinger til op mod 50.000 børn via
børnehaver, vuggestuer, børnehjem og børnehospitaler samt andet nødhjælp. Vi fik et
spændende og bevægende indblik i arbejdet.
Lad os huske Nordkorea og de forfulgte
kristne i forbøn!
Efter aftenkaffen lørdag mødtes vi igen i salen til et sang- og vidnesamvær, hvor nogle
af deltagerne fortalte om en sang, og hvad
den var kommet til at betyde for dem. Og igen
var det Jesu navn, der blev lovprist.
Tak for en endnu god lejr! Og især tak til
Mikkel for ordet, du rakte os.

Jørgen Vinther, Aalborg,
pens. lærer fra
Dronninglund Friskole
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NU DA DU ER LUNKEN ...
Af Johnn Hardang

”Men nu, da du er lunken og hverken varm
eller kold, vil jeg udspy dig af min mund”
(Åb 3,16).
Sløv og halvhjertet
”Jeg ville ønske, jeg var en mere brændende
kristen. Ikke så ligeglad med mange ting. Jeg
føler mig slet og ret lunken.”
Omtrent sådan beskriver nogle deres eget
kristenliv. De er ikke så varme og så ivrige,
som de burde være. Men de er heller ikke
kolde og afvisende. De oplever, at de befinder sig et sted midt imellem: De føler sig som
lunkne kristne.
Jo, sådan kan man tænke. Sådan kan man
måle hjertetilstanden med udgangspunkt i en
eller anden temperaturskala. Og resultatet af
dette bliver følgende:
Varm betyder at være en helhjertet og glad
kristen. Kold er at være en ikke-kristen. Altså
et ufrelst menneske. Mens lunken ligger et
sted midt imellem: Du er en sløv, halvhjertet
og ligeglad kristen.
Den lunkne synes altid, at han læser for lidt i
Bibelen. Og at han er for lidt aktiv i bøn. Han

mangler frimodighed til at vidne om Jesus.
Og føler sig helt hjælpeløs i kampen mod sine
synder.
En lunken kristen er altid utilfreds med sig
selv. Han ville ønske, at livet var helt anderledes. Han længes efter et dybere og rigere
liv med Gud.
Det er den almindelige måde at tænke på.
Problemet i Laodikea
Men – er det sådan, vi skal forstå sendebrevet
til Laodikea?
Nej, det tror jeg ikke. Nu skal du høre: Byen
Laodikea lå i et område med mange varme
kilder med vand. Og vandet fra disse kilder
måtte byens indbygere ikke drikke. Det kunne
være skadeligt – ja faktisk livstruende.
Lunkent vand kan næsten indeholde hvad
som helst og ofte være et eldorado for bakterier og urenhed. Det iskolde vand er uproblematisk. Det samme med kogende vand. Du
kan drikke begge dele: både kogt vand og
koldt vand.
Men det lunkne vand er farligt.
Og hør nu, hvad Jesus siger til menigheden i
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Laodikea: ”Gid du var enten kold eller varm!”
Hvorfor siger Jesus det sådan? Her fremstiller han jo både det varme og det kolde som
noget positivt.
Svaret er, at både det varme og det kolde er
udtryk for en sund og god tilstand. Det er det
lunkne, der er farligt.
Læser vi hele sendebrevet til menigheden i
Laodikea, hører vi ikke om nogen, der er utilfredse med deres eget kristenliv – hverken
med bibellæsning, bøn eller vidnetjeneste.
Tværtimod. Menneskene i den menighed ser
ud til at være strålende tilfredse med sig selv.
Husker du, hvad de sagde – om deres eget
kristenliv?
”Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet.”
Ikke rum for Jesus
Og netop dette er lunkenhed – i bibelsk betydning. Lunkenhed betyder selvtilfredshed.
Og denne selvtilfredshed fører ofte til selvbedrag. Netop dette er det, der gør lunkenhed så farlig: Du mister dømmekraften. Du
mister evnen til at se sandheden om dig selv!

Netop dette er det, der gør
lunkenhed så farlig: Du mister
dømmekraften. Du mister evnen
til at se sandheden om dig selv!

Dette var sket i Laodikea. Menighedens medlemmer syntes at være veltilfredse, både med
sig selv og med deres egen åndelige tilstand.
Men Jesus så det på en anden måde: Du ved
ikke, at hvis nogen er elendig og ynkelig og
fattig og blind og nøgen, er det dig!
Og det værste var, at der faktisk ikke længere var rum for Jesus: ”Se, jeg står for døren og banker”, siger han.
Jesus stod udenfor! Han var sat uden for både
hjerteliv og menighedsliv. Og dette er lunkenhedens sikre kendetegn.
Luk Jesus ind!
Til dig, som læser dette:
Også du slider måske i det med både bibellæsning og bønsliv. Også du mærker, at du
ikke er så brændende og aktiv, som du burde
have været.
Men hør: Slip Jesus ind i alt rodet! Luk Jesus
ind i din nød! Frelsen ligger i, at du klynger
dig til Jesus, som du er, frem for at du i selvtilfredshed sætter Jesus udenfor! Sådan værnes du mod lunkenheden.

Johnn Hardang,
Bergen, radiopræst

Artiklen er oversat af Henrik
Gren Hansen fra www.p7.no.
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SÅ SANK DU I
VOR JAMMER NED
Af Frank Jacobsen

Herre, til din ære skal disse ord være
Jeg vil tale om den største af alle dine
velgerninger mod mig, så alle kan kende din
store ære, den, hvormed du for evigt har
glædet mit hjerte.
Men om jeg skal prise dig for din store
velgerning imod mig, da må jeg også tale om
min egen jammer og vanære – da må jeg for
al verden kundgøre, hvor fanget mit kød er
under synden, og hvor stor min afmagt er
under den dødens lov, som bor i min krop.
Ikke for din skyld må jeg tale om min dybe
jammer. Den kender du bedre end jeg selv.
Du har endda båret den med større smerte og
gru, end jeg selv nogen sinde kommer til at
kende den.
Ja, havde du ikke selv gjort min jammer kendt
for mig, da havde mit hårde, kolde og døde
hjerte aldrig lært den at kende. Da havde jeg
været glad og tilfreds i min jammer på grund
af hjertets uvidenhed og blindhed. Men da
havde også din store velgerning imod mig
været ukendt – da havde jeg aldrig fået din
herlighed at se.
Men nu kender jeg din herlighed, og min

mund er fuld af din store ære. Så mange af
denne verdens fromme laster mig af den
grund, at jeg taler for lidt til deres ære og min
ære.
Herre, jeg har ikke andet gode end dig
Jeg har ikke anden ære end dig. Jeg har intet
andet at prise end dig. Jeg vil gøre det! Og til
din ære vil jeg lægge min jammer for dagen,
så alle kan se, hvor rig jeg er i dig.
Sådan er det jo også i beretningen om din
store velgerning, den, som indledes med disse
ord: ”Efter at de havde sunget lovsangen.”
Ved din Hellige Ånd lægger du op til, at denne
beretning skal være en beretning til lovsang.
Vi skal ikke følge dig på denne vandring for
at føle dine smerter og lide med dig. Nej, det
er ikke din Hellige Ånds vilje, at vi skal synke
ned i din jammer, som om vi kunne aflaste
dig. Nej, du steg ned i vor jammer for at
aflaste os og føre os til frelsens evige lovsang.
Men netop på denne vej til dit navns evige
pris i Himlen og på jorden og under jorden
møder jeg som ingen andre steder min
jammer. Jo mere vi skrider frem ad den vej
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til din ære, synker jeg dybere i min og alles
jammer. For sådan bliver din lovsang født.
De sagde, Herre, at de ikke ville svigte dig
- alle de, som havde sagt ja til dig. De sagde,
at de ville dø med dig. Du vidste, at deres ord
var tomme ord. Du vidste, at de mente det,
men bedre end de selv vidste du om den
jammer, som boede i dem. Og du sagde det.
Men de troede dig ikke – dertil var de for
sikre på sig selv.
Herre, jeg kender dem. Jeg husker de store
løfter, som boede i mig, da jeg fik vished om,
at jeg var din. Da lovede jeg, at der ikke skulle
være noget halvt og lunkent hos mig. Og jeg
mente det – som Peter og de andre gjorde.
Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig,
hvordan jeg skulle svigte dig. Jeg ønskede jo
som intet andet at være dig nær altid, tale med
dig ansigt til ansigt og vandre i din kærlighed,
renhed og godhed.
Men du fik ret, Herre. Da I kom til den have,
hvor vore tanker så tit dvæler, fordi du der
stred så hårdt for os, da bad du dem om at
våge og bede for ikke at falde for Fristeren.
Du bad dem ikke om at sætte livet til, men
blot om at våge og bede. Men tre gange fandt
du dem i stedet sovende. De ænsede ikke dine
ord om at våge og bede. De ænsede ikke din
gru for Guds vej. De ænsede ikke alvoren i
din formaning.
Der var en søvn inde i deres natur, som
hindrede det, de ville – en død, som ikke lod
sig vække trods hjertets gode vilje og deres
oprigtige kærlighed til dig.
Herre, jeg kender den død
Trods mit hjertes inderligste bønner til dig
om at blive levende. Trods den dybeste
længsel efter at dine Ord altid måtte have den
magt over mig, at jeg gjorde dem. Trods den

varmeste vilje til at våge og bede og leve med
din genkomst for øje, så har jeg fundet en
jammer i mig, som har pint og plaget mig: at
også jeg har en dødens søvn i mig, som ikke
lader sig vække.
Endnu forstod de dog ikke, hvad det var for
en jammer, som dér holdt dem fangen. Men
snart skulle de erfare, at denne søvn lammede
selv viljen til at følge dig. For da du overgav
dig til dine fjender, gjorde du det i det klare
lys: at alt dette skete ”for at profeternes
skrifter skulle gå i opfyldelse”.
”Skulle jeg ikke drikke den kalk, som min
Fader har givet mig?” sagde du til Peter.
”Hvordan skulle så det skriftord gå i opfyldelse, at således skal det ske?”
Ordet viste en vej
En vej, som var både Peter og andre imod,
selvom den var fuld af nåde. De ville stride
for dig, men som stærke. Peter ville stå som
klippen. Natanael ville stå som manden uden
svig. Jakob og Johannes ville stå som tordensønnerne.
Men Skriften fra Gud havde en anden vej til
sejr for dem. Da flygtede de. Da forargedes
de på dig. Da følte de, at du svigtede dem.
De ville kæmpe, men du støttede dem ikke i
deres kamp. Med egne kræfter og våben måtte
de kæmpe, og intet gjorde du, da fjenden
sejrede og lagde deres bånd om dig.

Tr o d s d e n v a r m e s t e v i l j e t i l a t
våge og bede og leve med din
genkomst for øje, så har jeg
fundet en jammer i mig, som har
pint og plaget mig: at også jeg
har en dødens søvn i mig, som
ikke lader sig vække.
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Da sank deres mod. Da svækkedes deres vilje.
Da veg de på afstand af dig.
Herre, jeg kender dem. Også heri ser jeg min
egen jammer.
Jeg havde mine egne tanker om at følge
dig
Og jeg tænkte, at du ville følge mig i dem.
Jeg ville være den, der stod som en klippe.
Jeg ville være den, som for dig var uden svig.
Jeg ville være den, som med styrke brød vej
for dig på jorden.
Men jeg ville ikke være lænket. Jeg ville ikke
være svag. Jeg ville ikke bære syndens tunge
kors. Der var ord i din skrift, jeg ikke hørte
og ikke forstod, fordi jeg ville noget andet.
Jeg så på de ord, som talte om kraft, men jeg
så mig selv som den, der skulle blive stærk.
Jeg så ikke, at det var din kraft i min magtesløshed – at det var kraften i Ordet om korset
for de dødsdømte.
Og da jeg erfarede, at det gik anderledes, end
jeg ville, blev jeg træt og modløs og uden
vilje og lyst til at følge dig.
Ak, kære Herre, jeg mindes den gru. Det var,
som om døden sejrede over mig og bandt mig.
Og jeg forargedes på dig. Jeg følte, at du
svigtede mig i min hellige vilje og stræben.
Og da nu dine disciple var kommet på afstand
af dig, og deres gamle iver og beslutsomhed
var kuet, da kom endnu mere jammer til syne.
Jeg tænker på Peter især, som på din lidelsesvandring – vejen til din ære og lovsang –
gjorde, hvad han aldrig havde villet, og så
sig selv som en helt, helt anden, end han
havde ønsket at blive. Så totalt brød alt
sammen for ham – så håbløst så alt nu ud for
Peter, at han ikke havde en eneste tanke om,
at dette kunne bedres. Aldrig mere kunne han
sige det til Jesus: ”Jeg vil ikke svigte dig.”

Aldrig mere ville han kunne tage det i sin
mund: ”Jeg vil sætte livet til for dig.”
Hvem ville tro på en Peter?
Nej, kun ét kunne Peter med sig selv for øje:
græde. Græde over alt det store, som var
mislykket. Græde over alt det store, som han
havde svigtet.
Herre, sådan stod jeg for dig.

Jeg ville ikke være lænket. Jeg
ville ikke være svag. Jeg ville
ikke bære syndens tunge kors.
Der var ord i din skrift, jeg ikke
hørte og ikke forstod, fordi jeg
ville noget andet.

Knust stod jeg med dit blik fæstet på mig
Og jeg vidste ikke, hvad det rummede. Forlod
du mig nu? Var det samme sorg over mig som
over Jerusalem, som misbrugte din nåde og
kærlighed?
Og knust tænke jeg på den velsignelse og fred
og glæde, som jeg nu aldrig skulle få del i,
fordi det aldrig blev til det, som jeg dog ville
… Og alligevel nok ikke rigtigt ville.
Herre, således kom al disciplenes jammer –
og al min jammer – frem på din lovsangs vej.
Følger jeg deres og min vej, vil livsdagen
ende med den fortvivlede kendsgerning: ”Det
er mislykket.” Tomme var alle løfter. Svigtet
var alle store og rene drømme. Mistet var al
kraft og herlighed.
Og så endte denne dags vandring dog ikke
med et: ”Det er mislykket”, men med et:
Det er fuldbragt
Og vist var den vej, som førte til dette store
og herlige mål, også disciplenes lidelses-
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vandring, og vist måtte de på vejen mod dette
sejrsråb sætte livet til for Jesus. Men på en
anden måde end de havde drømt om.
Men når vejen endte der, hvor alt var fuldbragt og Guds vilje fuldbyrdet, så var grunden
den store nåde og visdom fra Gud, at der var
Én, som gik samme vej, men som bad, hvor
de skulle have bedt, men sov; Én, som
opfyldte alle skriftord, som vi skulle have
opfyldt, men veg udenom; Én, som var
klippen og uden svig og i evig kraft opfyldte
sin Faders vilje ved at drikke dødsbægeret
for os, netop da al vor jammer kom til syne.
”Således”, siger din hellige Skrift, ”skulle
alt opfyldes for os til vor retfærdiggørelse for
dig.”
Herre, jeg tilbeder dig
Jeg lover og priser dit hellige navn. Jeg fatter
ikke din nådes og frelses store dybde. Så er
altså hvert ord i Skriften opfyldt for mig.
Ufattelige, store nåde. Hele din Skrift må jeg
læse i det lys: Jeg har det alt fuldbragt.
I al Guds fuldbyrdede vilje er jeg helliget ved
det ene: at du ofrede dig selv én gang for alle
(Hebr 10,5-10).
Og i denne freds- og frelsespagt levede dine
disciple på den vej, hvor de erfarede, at alt
mislykkedes for dem. For det var jo den pagt,
du sluttede med dem inde i nadversalen, før
de begyndte deres mislykkede vandring på
vej mod din lovsang: at du ville ihukomme
dem som mennesker, du har løst fra al synd
med dit legeme og blod.
Da forstod de ikke det store, som skete med
dem. Senere forstod de den salige pagt.
Og i samme pagt slutter du også mig i den
hellige nadverstund. Med alle dine mislykkede omkring dig rækker du også mig dit
legeme og siger: ”Det er givet for dig.” Og
mit hjerte jubler: ”Er det sandt? Er dette

legeme givet for mig? Har det virkeligt levet
og udført alt for min skyld – for at det skulle
blive mig til gavn, alt, hvad Han gjorde i sin
tid på jorden?”
Ja, det er sådan. Jeg er retfærdig ved den enes
lydighed (Rom 5,19). Og blandt alle dine små
og fattige går du omkring med dit blod og
siger:
”Det er udgydt for dig til dine synders
forladelse.”
Da forstår jeg, at alt er fuldbragt. For da har
du også gjort det, som bøder for mine
misgerninger og læger alle mine sygdomme.
Og jeg ved, hvad det er: Du blev forbandet
af lovens retfærdige Gud i mit sted – straffen
blev lagt på dig, siger Helligåndens Skrift –
du løste os fra lovens forbandelse ved at blive
forbandet i vort sted, siger Han, som er
Helligånden (Es 53,5-6; Gal 3,13).
Tak, at jeg aldrig skal fatte din nød
- da du råbte: ”Min Gud, min Gud, hvorfor
har du forladt mig”, men at jeg ved den hellige
pagtstund ved nadverbordet må plukke den
salige frugt af dit blod: at du kender mig som
løst fra al synd og død i min krop ved dit blod.
Fred over den mislykkede. Velsignelse til evig
tid over den mislykkede.
Det er din ære og pris til evig tid.
Du sagde, at du var kommet til verden for at
vidne om Sandheden. Nu ved jeg, hvor herlig
Sandheden er.
Ikke Peter var sandheden. Ikke Johannes var
sandheden. Ikke heller jeg var sandheden.
Ikke vore store løfter og hellige drømme var
sandheden. Ikke engang vor inderligste vilje
og varmeste kærlighed til dig var sandheden.
Over alt det har din Skrift og vor erfaring
skrevet: ”Dette er mislykket.”
Men du, Herre Jesus, du er Sandheden. For
over alt, hvad du gjorde for os, står de skøn-
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neste ord, jeg kender: ”Det er fuldbragt.”
Så endte det – ikke som det truede med: i
mørke, dom og mismod – men i din lovsang,
din fred, din glæde.
Du gav mig hjerte at ånde frit
og glad og uden frygt, fordi jeg blev rig i dig
og til frelse måtte synge dit navns pris. Og
gladest er din lovsang, når den synges af den
største synder.

S å e r a l t s å h v e r t o rd i S k r i f t e n
opfyldt for mig. Ufattelige, store
nåde. Hele din Skrift må jeg læse
i det lys: Jeg har det alt
fuldbragt.

Når jeg har mest grund til at klage over mig

selv, bliver sangen til din ære varmest.
Så blev det ikke synden og døden, der sejrede,
da de fik overtaget over mig og holdt mig
fangen. Det blev dig, Herre Jesus, som sejrede
og bandt mig til dig.
Herre, hvem andre skulle jeg da ære og prise?
Hvem andre skulle jeg tale og vidne om? Nej,
ingen anden end dig, som gjorde hjertet glad.
Tak.

Frank Jacobsen (19312013), var præst, bl.a. i
Mariehøj.
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HER BOR GUD
”For dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er Hellig: ‘Jeg
bor i det høje og hellige og hos den, der er
knust, hvis ånd er nedbøjet‘” (Es 57,15a).
Her ser du et glimt af, hvem Gud er. Vi ser et
glimt af hans ophøjede majestæt. Vi ser et
glimt af hans væsen, et væsen, som vi ofte
har svært ved at forstå og forlige os med.
Jeg tror, vi ofte gerne vil have Gud anderledes, end han i virkeligheden er. Med et andet
væsen, der passer bedre med vores måde at
tænke på.
Guds højhed og hellighed kan være svær for
vor tanke at rumme. Men det, at han også bor
hos ”den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet”,
kan om muligt være endnu sværere for os at
acceptere. Disse to modpoler er ikke så lette
for os at favne, og så forestiller vi os et eller
andet midt imellem. Men Gud ændrer sig ikke
ved, at vi tænker anderledes om ham.
I det høje og hellige
Det, som siges om ham i dette vers hos Esajas,
udtrykker hans ophøjethed, højhed og majestæt.
Vi står i fare for at glemme, hvem Gud er.
Glemme hans hellighed og hans had til synden. Vi kan nemt leve os ind i et forhold til
Gud, hvor han bliver en godmodig kammerat, som vi kan have et afslappet og respektløst forhold til. Én, der ser gennem fingre med
dit liv, og som du kan forholde dig nonchalant til.
Men ”Gud lader sig ikke spotte”. Han bor
ikke hos dig på disse vilkår, hvor han godmodigt skal se gennem fingre med din måde
at leve og omgås ham på – hvor tingene ikke
kommer sig så nøje.

”Jeg bor i det høje og hellige”, siger Gud.
Her ser vi majestæten. Hvem kan have omgang med ham? - Ham, der ikke tåler synd.
Gud er Gud. Hans væsen kan vi godt bæve
for, når vi får med ham at gøre.
Hos den, der er knust
Men der er også en anden side ved Guds
væsen, et andet sted, hvor Gud bor: ”Hos den,
der er knust, hvis ånd er nedbøjet.” Denne
side hos Gud kan være lige så svær for os at
forlige os med som Guds højhed.
Vi ønsker ikke at være knuste og bøjede i
ånden, men vil meget hellere møde Gud på
lige fod. Ud fra de muligheder, som vi tror,
vi har i os selv, vil vi møde ham på vore præmisser.
Men Gud bor ikke hos den, som kan klare
sig selv og stadig tror på egne muligheder
over for ham.
”De knuste, hvis ånd er nedbøjet” er dem,
for hvem troen på at møde Gud i egen kraft,
er knust. Det er dem, der er kommet til kort
over for det at få en åndelighed, som både de
selv og Gud kan være tilfredse med.
Her bor Gud. Her møder Gud dig med alt det,
som du har mistet troen på selv at frembringe.
Gud er en hellig Gud. Men for dig, som må
vende dig til ham og få alt for intet – hos dig
bor han. Her, hvor du står i nådens stand, kan
du kalde ham far.
Men det forhold, hvor du lever fortroligt med Gud som far, udelukker
al afslappet respektløst kammerateri.
”Gud lader sig ikke spotte.” Han bor
i højhed, og hos den, hvis ånd er nedbøjet.
Peder Mikkelsen, Lystrup,
prædikant i Luthersk
Mission

53

BOGANMELDELSER

54

B

O G A N M E L D E L S E R

Øivind Andersen:
Livets brød
Nyt Livs Forlag 2013
274 sider
100 kroner

Der er ikke noget, som er mere vigtigt for os
som kristen menighed end at besinde os på
det budskab, som vi møder igennem sang,
prædiken og bøger!
Hvad sker der i vort hjerte og vore menigheder, hvis vi lytter til et budskab, som giver et
gudsbillede og en kristendomsforståelse, som
kun har meget lidt til fælles med sandheden
og den virkelighed, som Guds selv har åbenbaret for os igennem Skriften?
Livets Brød er en af de få bøger, som på en
enkel og sjælesørgerisk måde hjælper læserne
til at lære Jesus at kende og finde ind i de
bibelske grundsandheder, når det gælder
troen og det kristne liv.
Bogen begynder med det store og vigtige
emne om fred med Gud. Hvor der er stor vildfarelse i dag om denne vigtige sag, følger
bogen Bibelens vej til fred: Du må omvende
dig og tro på Jesus.
Flere kæmper med troen – især unge. Hvad
er tro? Hvornår er troen ægte? Med bibelord
og billeder som hjælp beskrives troen: ”At
søge sin tilflugt hos Jesus, det er frelsende
tro” (side 47).
Centrum i bogen er det, som hele bogen er
bygget op omkring: Bibelen kan du stole på.
Man mærker, at forfatterens tillid til Bibelen
er urokkelig. Skriften er i alt sand, fuldt troværdig og derfor til at bygge sit liv på og lade
sig vejlede af.

Du, der er en kristen, skal ikke leve
dit liv på fornemmelser om rigtigt
og forkert. Du skal heller ikke være
uden klarhed i tjenesten for Jesus.
Befriende tager bogen konkrete emner op og viser en vej i tiden, når
det gælder arbejdsformer.
I afsnittet, som har samme titel som
bogen, ”Livets Brød”, behandles to
vigtige forhold. Jesus er Livets Brød for os,
og Jesus er Livets Brød for andre – ja han
rækker os sig selv, når vi samles i hans navn
(side 183).
Så er spørgsmålet, om det er Livets Brød, vi
giver til den, som ikke kender Jesus. Eller
om vi i vore arbejdsformer er optaget af foreløbige mål: at samle mange, at gøre kristendommen interessant m.m.
I dette afsnit bliver man konfronteret med vort
forhold til verden. Er det underholdning og
verdslig musik, vi er præget af, når vi samles
til møder og gudstjeneste?
Vi skal ikke sætte foreløbige mål, men evige
mål. Det er Himlen, det gælder.
Hjemme hos os er Livets Brød en af de bøger, vore børn får med, når de flytter hjemmefra! Derfor har jeg over en længere periode søgt i genbrugsbutikker for at finde tre
eksemplarer. Det er lykkedes.
Til jer, som ikke kender bogen, eller som
gerne vil have fat i bogen: I behøver ikke at
fortvivle, selvom den har været udsolgt i flere
år. Bogen kan nu købes igen! Den er blevet
sprogligt bearbejdet af Gunver og Bent
Kjøller-Hansen samt af Alex Dahl Karlsen.
- Thomas Beck
Livets Brød kan købes i bogsalget på lejrene eller ved henvendelse til Nyt Livs Forlag: Tlf.: 2341 5591; e-mail: svag@info.dk.
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Øivind Andersen (1905-1994), som har skrevet bogen Livets Brød, har skrevet flere bøger,
som har været til åndelig afklaring og hjælp for mange i troens strid. Her kan nævnes: I
sjælesorg hos Jesus; Ved Kilden; Grunnsannheter til frelse bd. I-II (Opbyggelig kommentar
til Romerbrevet) og Troslære.
Herunder følger et uddrag af Livets Brød (s. 35-36).

Hvad retfærdiggørelse er
Retfærdiggørelse er ikke noget, der sker i
dig og mig. Det er noget, der sker hos
Gud med henblik på os. Gud tilregner os
alt det, som Jesus er og har gjort, og fratager os ansvaret for det, vi selv er og har
gjort. Se fx Rom 4,6 og 8: ”Sådan priser
David også det menneske saligt, som Gud
tilregner retfærdighed uden gerninger.
Lykkeligt det menneske, som Herren ikke
tilregner synd.”
Dette sker hos Gud og for Gud med henblik på dig i samme øjeblik, som dit hjerte
får tillid til Jesus. Derfor har du syndernes
forladelse fra det øjeblik, dit hjerte er rettet mod ham.
I én sum forkynder evangeliet, at Jesus
har købt dig fri fra alt, hvad du selv er og
har gjort, og at han i egen person og gerning er blevet alt det, som Gud kræver af
dig.
Alt dette giver Gud dig for intet. I Rom 3
bruges udtrykket ´uforskyldt´ (gratis), ”af
hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus”
(v 24). Du får altså syndernes forladelse,
ikke fordi du bliver anderledes, heller ikke
på grund af din syndsbekendelse, men
fordi du tager imod det, evangeliet forkynder dig. Se Ef 1,7: ”I ham (Jesus) har
vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for
vore synder ved Guds rige nåde.”
Det fantastiske er, at vi får det for intet.
Men det er også det vanskelige. Det stri-

der mod vores naturlige, religiøse følelse,
og gang på gang tænker vi, at vi må da
selv skulle gøre noget dertil. Nej! Det, du
og jeg skal være og gøre som kristne, må
ikke stilles op som betingelse for at få
syndernes forladelse og nåde hos Gud. Det
er en virkning af, at du tror på Jesus.
Her kører mange fast, fordi de gør det,
som troen virker, til en forudsætning for
troen. Da er det umuligt at få fred med
Gud.
Tro Jesus på hans ord! Regn med det, Gud
har givet dig i Jesus!
Den, der tager imod evangeliet for intet,
får alt. Den derimod, der vil betale for det
med sin anger, bøn eller andet, får intet.
Skal jeg da ikke opleve eller føle noget i
mit hjerte, spørger du. Det kan du overlade til Gud.
Følger du denne anvisning fra Guds ord,
vil du opleve mere, end du nogensinde
havde tænkt dig var muligt. Men du må
gå den vej, Gud viser dig. Spørger du om
vejen til fred med Gud, og Ordet viser dig
vejen, så må du gå den. Hvis jeg er ude
at rejse og spørger om vejen til et bestemmelsessted og får den at vide, så
kommer jeg ikke derhen, hvis jeg følger
en anden vej.
Der er stor forskel på at tro på oplevelser,
som du forventer, Gud giver dig, og at tro
på det, han forkynder dig om Jesus.
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JEG VIDSTE, DET VAR ALVOR
Af Mikkel Vigilius

”Troen på Jesus betyder, at jeg kan sænke
skuldrene og ikke være bange for at blive
afsløret som den løgner og bedrager og tyv,
jeg er, for der er en anden, der har taget det
på sig.”
Det var først i en moden alder, at Albert Nielsen mødte det kristne evangelium. På det tidspunkt var han en succesfuld skuespiller og
teaterdirektør. Men på indersiden var han kørt
fast. Han var nået til vejs ende i en livslang
kamp for at blive god nok til at blive elsket.
Længsel efter kærlighed
Alberts barndom var fattig på kærlighed og
omsorg, kristendommen var ikke-eksisterende. Han blev født i Frederiksværk, men
flyttede en del rundt i barndommen. Faren
var tjener på et passagerskib, der sejlede til
verden rundt, og senere flyttede familien efter, hvor han fik job. Moren var alene med
hjemmet og børnene i en lille baggårdslejlighed i det indre København, langt væk fra

sin familie:
”Min mor var kun lige 18 år, da hun fik mig,
og 19, da hun fik min lillebror. Hun må have
følt sig svigtet, og jeg kan huske en fornemmelse af at være i vejen og ikke blive elsket.
Det er ikke svært at forstå, at hun ikke havde
megen kærlighed at give.”
Når faren var hjemme, havde han svært ved
at finde sin rolle, han havde en svaghed for
alkohol, og der kunne let falde en lussing.
Efter flere års dårlig stemning i hjemmet blev
forældrene skilt, da Albert var 13 år, og da
han var 16 år, blev han sat i lære som tjener i
København og måtte stå på egne ben. Det var
en barndom, som satte sig spor:
”Allerede som 10-11-årig forstod jeg, at jeg
ikke kunne regne med andre. Jeg måtte klare
mig selv. Jeg skulle ikke takke nogen for noget.
Samtidig havde jeg et dybt behov for at blive
set og elsket. Jeg tror, det var derfor, jeg holdt
af at optræde og endte som skuespiller.

Det er et ubeskriveligt stort under, når et menneske kommer til tro på Jesus. Der bliver glæde
i himlen, når det sker, og i den kristne menighed glæder vi os med. Hver omvendelse er en
påmindelse til os om, at det er muligt for vantro mennesker at blive frelst - også i dag. Gud
har magt til at gøre det. Det vil denne artikelserie gerne minde om.
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Først som voksen opdagede jeg, at jeg ikke
vidste, hvad ægte kærlighed er. Jeg troede,
det handlede om at have succes hos det andet køn, og havde mange skiftende kærester,
men jeg fandt ikke det, jeg søgte efter.”
Erfaringer med præster
Fra han var 23-29 år var Albert selvstændig
restauratør på Jægerspris Slotskro.
Omtrent samtidig med, at han overtog kroen,
begyndte han at gå i kirke. Han havde aldrig
gået i søndagsskole og havde intet hørt om
Gud hjemme. Men i skolen havde han været
glad for bibelhistorierne, og han havde en
følelse af, at det kunne være i det bibelske
budskab, at han skulle finde svaret på sin
længsel og søgen:
”Der var noget, som drog mig. Men jeg blev
skuffet, da jeg kom til kirken. Præsterne
havde uld i munden. De sagde bare det, menigheden ville høre for at kunne fortsætte
deres sorgløse liv.
Det slog hovedet på sømmet, da jeg deltog i
en begravelse af en slægtning, som alle vidste, var et dybt ulykkeligt og ødelagt menneske. Han drak både på arbejdet og derhjemme, og ægteskabet var elendigt. Præsten
kendte naturligvis intet til ham, men stillede
sig ved begravelsen til rådighed for familiens ønsker, og fremhævede ham som en god
familiefar, arbejdsom og god ægtemand, og
at han nu var gået hjem til Jesus.
Jeg sad og tænkte: Hvad bilder han sig ind! I
Guds hus! Mage til hykleri! Her skal jeg ikke
komme mere.”
Albert vendte først tilbage til sognekirken,
da han blev far og skulle have den nyfødte
døbt. Men da præsten fortalte om dåbens
mening, og at han skulle stille sig op i kirken
og love Gud og menighed, at han ville op-

drage sønnen i den kristne tro, måtte han
melde fra: ”Det ville være blasfemi.”
Det endte med, at Albert meldte sig ud af folkekirken, og at den nyfødte kun blev navngivet. Selvom Albert kun havde hørt ganske lidt
fra Bibelen, var der én ting, han havde forstået:
”Jeg vidste, det var alvor.”

J e g b l e v s k u ff e t , d a j e g k o m t i l
kirken. Præsterne havde uld i
munden. De sagde bare det, menigheden ville høre for at kunne
f o r t s æ t t e d e r e s s o rg l ø s e l i v.
Albert havde endnu ikke opgivet ethvert håb
om at kunne gøre brug af præsten.
På kroen kom der mange rodløse og ulykkelige alkoholikere. Kroen var for dem det tætteste, de kom på et hjem. Her var der nogen,
som kendte dem og ville tale med dem, men
Albert var klar over, at de havde brug for
andet og mere end det. Han håbede, at præsten kunne give det:
”Så jeg gik op til præsten og sagde det, som
det var: ’Før i tiden gik præsten ud i hjemmene. På mit værtshus sidder der mange
mænd, der drikker deres penge op, og har et
sølle liv. Vi arrangerer udflugter og spil og
fællesspisning. Men de har brug for noget
mere end det. Kan du ikke komme og sige
noget til dem?’”
Præsten var mildt forundret over forslaget og
spurgte Albert, hvad han skulle sige til krogæsterne. Det mente Albert, at præsten bedst
selv måtte vide. Men det viste sig, at han ikke
vidste det.
Præsten sagde ganske vist ja til at komme,
og der kom 40-50 mennesker til mødet på
kroen for at lytte til ham. Men der var intet at
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hente i det, præsten kom med:
”Det var en forfærdelig oplevelse. Jeg havde
forsøgt at vække præsten til komme med noget til os – også til mig. Men han magtede
ikke at forkynde Bibelens budskab i vores
sprog. Jeg blev bare bekræftet i, at der ikke
var noget at hente hos præstestanden.”
Teaterliv
Før perioden som restauratør havde Albert
optrådt som sanger, og efter at kroen var afhændet, vendte han tilbage til at optræde.
Hans første optræden var i Studenter-revyen
i 1981. Siden fulgte en lang række andre engagementer på landets teatre:
”Jeg kom ind i et miljø med fest fra morgen
til aften, med en masse spændende mennesker og en masse fristelser.”
En ny livsfase begyndte imidlertid, da han i
1983 mødte Lisbet, som han siden blev gift
med. Sammen startede de i 1984 Anemone
teatret, der var banebrydende inden for børneforestillinger. I en periode hvor teater til børn
skulle være socialrealistisk og politisk opdragende, lavede Lisbet og Albert eventyrlige
forestillinger, som handlede om tro, håb og
kærlighed.
Teatret blev en stor succes hos børn og forældre, men det mødte modstand i børneteatermiljøet:
”Vi blev elsket af børnene og hadet af kollegerne.”
Anemone teatret nåede allerede det første år
op på at have 250 opførelser på turne og stationært i København. Albert fik en særdeles
travl hverdag. Men han var glad og taknemlig:
”Børn er det bedste publikum, man kan få.
Det er et stort ansvar, og dét gør noget ved
en. Man åbner sig og må forholde sig til sig
selv og sin egen samvittighed. Børn kalder

det ægte og sårbare frem.”
Filosofisk kristendom
I slutningen af 1980’erne havde Albert i
mange henseender et godt liv. Han var direktør for et succesfuldt teater, havde et dejligt
ægteskab og oplevede sit arbejde meningsfuldt og berigende.
Alligevel stoppede han op, da en ven en dag
spurgte ham lige ud, om han havde tænkt over
livets mening. Midt i den ydre medgang
mærkede Albert, at han ikke havde fundet livets mening. Derfor lyttede han opmærksomt,
da hans ven fortalte ham om et esoterisk kristent fællesskab, der dyrkede noget, som de
kaldte ”praktisk anvendt filosofi”. Det handlede om at uddrage filosofisk livsvisdom af
Bibelen og leve efter den:
”Det endte med, at jeg tilbragte 17 år i dette
fællesskab og lærte Bibelen rigtig godt at
kende. Vi endevendte Bibelen for at finde den
rigtige filosofi at leve efter.
Men problemet med hele den filosofiske kristendom er, at du skal frelse dig selv. Til sidst
kom jeg til en bom. Jeg måtte erkende, at jeg
var et stakkels menneske, der ikke kunne
gennemføre de ting, der skulle til.
Vi hørte, at der var en kim til det gode i ethvert menneske, og at det gjaldt om at udvikle denne kim ved forskellige øvelser. Min
bevidsthed skulle udvides, så jeg kunne leve
ud fra mit sande væsen. Dybest set var det
meningen, at jeg skulle blive til Gud.
Jeg prøvede af al magt, men til sidst måtte
jeg smide håndklædet i ringen. Jeg mødte en
mur og måtte erkende, at der ingen redning
var for mig. Jeg var en uforbederlig synder,
jeg var i fængsel, og jeg var fordømt, både
nu og i evighed.
Det var meget smerteligt. Jeg fik at vide, at
jeg bare skulle kæmpe mere og bedre. Men
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det var håbløst. Jeg var endt i en blindgyde.”
Netop da skete der noget skelsættende.
En vækkende prædiken
Lisbets bror blev alvorligt syg og lå for døden. Lisbet og Albert besøgte ham ved hans
dødsleje og spurgte, om der var noget, de
kunne gøre. ”I kan bede for mig!”, svarede
han. Lisbet og Albert vidste imidlertid intet
om bøn. Trods 17 år i et filosofisk kristent
fællesskab kendte de intet til kristen bøn:
”Der er ingen bøn hos esoterikerne. Bøn ses
som et svaghedstegn. Den er et tegn på, at du
ikke kan klare dig selv.”
Derfor så Lisbet og Albert ingen anden udvej end at vende sig til kirken, som Albert
ellers havde haft så dårlige erfaringer med.
Da de havde sommerhus i Nordsjælland, var
det naturligt for dem at tage til gudstjeneste i
Melby kirke. Her hed præsten Olafur Olafsson.
Den første gudstjeneste i Melby kirke satte
et skel i Alberts liv:
”Benene blev slået væk under mig, da Olafur
stod der på prædikestolen og sagde det ligeud:
’Vend om! Ellers er det for sent! Der er én,
som har taget din synd og sonet den og fjernet den. Luk Jesus ind! Der er nåde for dig i
Jesus!’

Til sidst måtte jeg smide håndklædet i ringen. Jeg mødte en
mur og måtte erkende, at der ingen redning var for mig. Jeg var
e n u f o r b e d e r l i g s y n d e r, j e g v a r i
fængsel, og jeg var fordømt, både
nu og i evighed.

Jeg havde aldrig hørt, at vi kan blive frelst af
nåde. Jeg havde aldrig hørt, at vi er syndere,
som netop ikke kan frelse os selv, men at en
anden har frelst os. Så var der en vej frem
også for mig, en helt anden vej: nåden!
Jeg var næsegrus forundret, og tænkte: ’Hvorfor er der aldrig nogen, der har fortalt mig
det her?’ Olafur stod der som det ærligste
menneske i verden og sagde det i klare ord:
’Hør, det her er alvorligt. Du skal vende om,
og det skal være nu!’
Jeg var målløs. Fra den dag begyndte jeg at
komme i kirke hver søndag.”
Modstand mod Ordet
Ikke længe efter blev Albert bekendt med, at
der var en stærk modvilje mod Melby-præsten i menighedsrådet. Han hørte også fra et
af medlemmerne af menighedsrådet, hvad
modviljen handlede om:
”Jeg kan ikke holde ud at komme til gudstjeneste hos Olafur,” sagde han. ”Han får mig
til at føle mig som en synder.”
Albert var målløs over kritikken:
”Jeg tænkte: ’Jamen, kære menneske, det er
jo netop det, du har brug for! Kun ved erkendelse af vores synd kan vi blive tilgivet. Det
er vejen til frihed!’
Det var det, jeg selv havde erfaret. Jeg oplevede det fysisk, som om en tung byrde var
blevet løftet fra mine skuldre. Jeg havde levet et udsvævende liv i musik- og skuespilbranchen, og jeg havde virkelig følt mig, som
den synder, jeg var. Men troen på, at Jesus
Kristus tog min skyld med sig på korset,
gjorde mig fri.”
I menigheden i Melby fandt Albert et åndeligt hjem, og i Olafur fandt han en åndelig
bror.
Så meget mere ondt gjorde det på Albert, da
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modviljen og modstanden mod Olafur tog til
i menighedsrådet og udviklede sig til regulær chikane. Albert besluttede at melde sig
ind i folkekirken igen og stille op til menighedsrådet. Sammen med andre af Olafurs
støtter blev han valgt ind, og i det nye menighedsråd kom han til at opleve modstanden på første hånd:
”Det var så rædselsfuldt, at jeg aldrig har
oplevet noget så ondt, hadsk og hyklerisk.
Det anfægtede virkelig min retfærdighedssans. Olafur sagde jo bare, hvad der stod i
Bibelen og fyldte kirken med ivrige tilhørere.
Han kunne ikke gå på kompromis med Ordet. Det var den bedste forkyndelse, jeg havde
hørt.”
Som Albert så det, ønskede Olafurs modstandere af al magt og med alle midler at forsvare
kulturkristendommen, mens Olafur ville forkynde Guds Ord til vækkelse, omvendelse og
tro på Jesus. De to retninger kunne ikke forenes, og efter adskillige års kamp måtte
Olafur give op. Han blev sygemeldt og måtte
forlade stillingen som sognepræst.
Tilbage stod en flok mennesker, som havde
glædet sig over at lytte til Olafur. Hvor skulle
de nu søge hen?
Gud gjorde det
Da Olafur Olafsson måtte forlade sit embede,
var Albert endnu ny i troen. Ikke desto mindre blev han valgt som leder for en gruppe,
som skulle undersøge muligheden for at
danne en valgmenighed i Melby.
Det så ikke nemt ud. De var kun ganske få,
de havde ingen penge, de havde ingen steder
at være, de havde ingen præstebolig, og deres præst var sygemeldt. Men til deres store
forundring fik de alt, hvad de havde behov
for i løbet af bare tre måneder. Det var især
for Albert en uhyre lærerig oplevelse:

”Det kom til os af sig selv, som svar på bøn,
ved Guds vilje. Det rystede mig i min grundvold. Det tog selvsikkerheden fra mig.
Jeg er et ’gør-det-selv-menneske’. Jeg har et
stærkt gen for at lave planer og strategier og
for kun at stole på mig selv. Jeg kan huske, at
jeg udarbejdede en strategi-plan for, hvordan
vi skulle få valgmenigheden op at stå, med
annoncer og plakater osv., men da jeg præsenterede Olafur for planen, sagde han: ’Det
er altså ikke et nyt teater, du er ved at etablere.’
Dét ramte mig. Det, vi har fået i valgmenigheden, kan ikke fodre min stolthed. Det
er Gud, som har løst tingene for os, og vi har
ikke gjort andet end at følge med. Det var
vanvittig sundt for mig og fyldte mig med
taknemlighed og ydmyghed.
Jeg fornemmer, at jo mere jeg slipper, jo mere
får jeg. Det er præcis det modsatte af det, livet har lært mig, og det går helt imod min
natur.
Alt arbejde i menigheden er frivilligt og drives af kærlighed til fællesskabet, og det har
jeg aldrig oplevet andre steder. Man mærker
det specielt under gudstjenesterne.
Jeg føler mig meget nært forbundet med de
andre i menigheden og med Hans Erik Nissen, som er blevet præst for os efter Olafur.
Hans Erik taler Guds Ord til hver enkelt af
os. Vi føler med hinanden og lever med hinanden og er knyttet meget nært sammen som
grene på det samme træ.”
Når alt leder til Jesus
Alberts erfaringer med forskellige præster har
efterladt ham med en stor bedrøvelse over de
mange spildte muligheder i folkekirken:
”Jesus sagde til de skriftkloge og farisæerne,
at de var en hindring for folks modtagelse af
ham. Det er jo præcis det samme i dag: Præ-
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sterne hindrer folk i at komme til tro på Jesus.
Det er forfærdeligt, det er det virkelig. Kulturkristendommen er, som den er, fordi det essentielle er væk: troen på Jesus.”
Samtidig har Alberts erfaringer tydeliggjort
for ham, hvad der må være målet for enhver
kristen menighed:
”I et godt teaterstykke er det sådan, at hvert
enkelt sekund og hvert enkelt ansigtstræk
refererer til stykkets centrale budskab og
morale. På samme måde må det være vores
ønske og bøn i den kristne menighed, at alt,
hvad der siges og gøres i menigheden, leder
os hen til Jesus som vores frelser og bygger
os op i troen på ham.”
I de senere år har Albert været plaget af parkinsonisme, som reducerer hans arbejdsevne
og arbejdsmuligheder. Sygdommen har tvunget ham til at skrue ned for aktivitetsniveauet,
men den har også åbnet for nye erfaringer i
troens liv:
”Hver dag åbnes nye døre for mig, og jeg
oplever nye sider af Guds nåde og udrustning. Jeg er ikke bange for ikke at kunne leve
op til mine egne ambitioner mere, for Jesus
er blevet en del af mit liv, og fremtiden har
jeg lagt i Guds hånd.”

J e g f o r n e m m e r, a t j o m e r e j e g
s l i p p e r, j o m e r e f å r j e g . D e t e r
præcis det modsatte af det, livet
har lært mig, og det går helt imod
min natur.
Ved en gudstjeneste i påsken sidste år, trådte
Albert frem og sang en sang, hvis tekst han
selv havde oversat og bearbejdet, så den
kunne blive hans eget vidnesbyrd:

Når alt er trist og livets byrder svære,
og min bekymring tynger sjælen ned.
Så venter jeg i tro og stilhed, Herre.
Da kommer du med håb og kærlighed.
Åh løft mig op, befri mig fra min smerte,
forlad min skyld, det er min stille bøn.
Jeg er svag, beskyt mit bange hjerte,
hjælp mig at modstå fristelser og synd.
Du ta’r min hånd,
når jeg bliver væk i vrimlen,
og løfter mig, højt over min forstand.
Når jeg er hos dig, kan jeg skimte Himlen,
og bliver båret gennem ild og vand.
Du ta’r mig op,
når alt omkring mig smuldrer,
befri’r mig fra min synd med nådens kys.
Som lammet hviler jeg på hyrdens skuldrer
og står på klippen i Vorherres lys.
Åh løft mig op, befri mig fra min smerte,
forlad min skyld, det er min stille bøn.
Jeg er svag, beskyt mit bange hjerte,
hjælp mig at modstå fristelser og synd.
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JESUS ER MIN!
Af David Straarup

At agte Jesu blod
Indimellem forkyndes Guds frelse så stærkt
og frit, at man kan gribe sig selv i at tænke:
”Er det nu også sandt?”
Jo, evangeliet er så stærkt og vidunderligt, at
jeg indimellem har svært ved at tro det.
Jeg ejer alt, selvom jeg intet har fortjent!
Tænk, at Jesus kan være min, midt i min elendighed og synd. Måske midt i problemer, som
jeg selv er skyld i. Da kan Jesus da ikke være
min!?
Jo, plaget af synd og fuldstændigt låst fast,
lige dér er Jesus min.
Hvordan? Fordi noget helt uden for mig selv
– Jesu offer på Golgata – er fundamentet for
min frelse.
Selv når det understreges og uddybes, kan
jeg have svært ved at gribe det, eller holde
det fast.
Men min ro og mine følelser er ikke en forudsætning for, at det er sandt. Det påvirker

slet ikke det 2000 år gamle offer uden for
Jerusalem.
Jeg må holde det fast, om jeg kan fatte det
eller ej. Jeg må takke, om jeg føler taknemlighed eller ej. Jeg må glæde mig over sejrstonen, selvom jeg kun ser nederlag. Jeg må
takke for frimodighed, selvom jeg ingen føler.
Indimellem går evangeliets virkelighed så op
for mig igen i al sin herlighed, og jeg får lov
til at hvile på dette fundament uden for mig.
Så ånder jeg frit.
Så kan jeg få denne vidunderlige følelse af
frihed fra alt det gamle.
Så griber sejrstonen hjertet på grund af en
frelse, givet af Gud selv, på et klippefast fundament uden for mig – ja, Jesus er min:

Nogle sange bliver til stor hjælp. Måske sætter de ord og billeder på lige netop min situation.
Måske rummer de en forkyndelse eller et vidnesbyrd, som lige netop jeg har brug for. Så
synger man med – af hele hjertet! I denne serie beder vi forskellige mennesker fortælle om en
sang, der betyder noget særligt for dem – til trøst og opmuntring for os alle.
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1. Nu er min trældom endt,
Jesus er min!
Før jeg ej ro har kendt,
Jesus er min!
Jeg længe ej forstod
at agte Jesu blod,
som har min sag gjort god.
Nu er Han min!
Han er min fred så blid
Selvom jeg kan have så svært ved at finde
fred i dette, så er vejen ikke, at jeg prøver
endnu mere at fremmane fred i hjertet, eller
håbe på at kampen snart får en ende. Eller at
jeg måske kan vinde en enkelt kamp mod
synden, og måske med tiden flere. Nej, jeg
må lige nu takke Gud for realiteterne. De realiteter jeg er sat ind i gennem troen på Jesus.
Jesus er min fred midt i ufred! Jeg må bede:
”Gud, jeg ser intet andet end stormen der raser, men du er min fred, midt i stormen! Det
takker jeg dig for!”
Prøv det!
2. Jeg nu Guds råd forstår,
Jesus er min!
Alt jeg af nåde får,
Jesus er min!
Han er min fred så blid
midt under kamp og strid
her i min prøvetid.
Jesus er min!
Daglig jeg støder an
Når man er så rig i Jesus, så ønsker man bare
at kunne takke og ære Gud med et helligt liv.
Måske går det et øjeblik bedre på overfladen, men længe før dagen er omme, må jeg
alligevel erkende, at heller ikke denne dag
blev mit liv dette rene offer til Gud, som jeg
ønskede.

Så kan stormens rasen måske forværres.
Hvordan kan man forvente Guds nåde, når
man har sådan et hjerte? Man smøger måske
ærmerne op og tager en ny beslutning om
forbedring. Og så oplever man med sikkerhed igen: Hjertet er det mest bedrageriske af
alt.
Så kan man gribes af opgivenhed, indtil øjnene rettes det rigtige sted hen:
3. Jeg fik en skat så rig:
Jesus er min!
Den gør mig lykkelig,
Jesus er min!
Daglig jeg støder an,
men skylden borttog Han,
som ene frelse kan,
ja, han er min!
Han er min sol og sang
Dér ser jeg det rette fundament for min frelse.
Jesus er min. Jeg holder ikke mål, men skylden er borte, synden er sonet! Han holder mål!
Jeg er helt løst, fordi Jesus blev bundet. Jeg
er ren og retfærdig, fordi han blev gjort uren
og uretfærdig. Nu er trældommen endt! Jesus
er min!
Så bobler sangen frem! Midt i min egen elendighed!
4. Vist må jeg fryde mig,
Jesus er min!
For mig han hengav sig,
Jesus er min!
Han har mig løst engang,
Han er min sol og sang
midt under tidens tvang,
Jesus er min!
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Gud, jeg ser intet andet end storm e n d e r r a s e r, m e n d u e r m i n
fred, midt i stormen! Det takker
jeg dig for!

Velkommen vær, o død!
Hvis Jesus virkelig er sådan, og Han virkelig
er min, så er al nød jo for altid slut!
Så er målet nået, og døden kan komme!
Så bliver det næste for mig Guds egen by,
hvor Han selv tørrer tåren af kinden.
Er det livsfornægtelse? Er det klynk og klage?
Nej, det er sand og klippefast glæde!
5. Farvel da, al min nød!
Jesus er min!
Velkommen vær, o død!
Jesus er min!
Snart bor jeg i Guds stad,
nåde i største grad!
Jeg er af hjertet glad,
Jesus er min!
Velkommen dommedag!
Så kommer der en dag, hvor jeg skal kræves
til regnskab for det, jeg har gjort eller undladt. Hvor bøger skal åbnes, og jeg skal stå
til regnskab over for Ham, som ser alt! Hvordan vil dét gå?
Så er frelsesvished vel et for stort ord!?
Nej, det er lige præcis det rette ord. Jesus er
jo min! Ham er Gud tilfreds med. Aldrig kan
jeg blive mere sikker på frelse, end når Jesus
er min!
Velkommen dommedag! Jesus er nok, og Han
er min!

6. Synd, lov, ej mer mig plag!
Jesus er min!
Velkommen dommedag!
Jesus er min!
Velkommen evighed!
Nu har jeg sikkerhed
om evig salighed.
Jesus er min!
Han er min salighed
Hvordan tør jeg bruge så store ord? Når jeg
tænker på mit liv, min tjeneste og mit hjerte?
Når det gælder himmel og frelse, så vil jeg
intet høre om det! Min fred og frelse hvile på
et langt mere sikket fundament end mine vellykkede eller mislykkede gerninger.
Ikke bare når elendigheden i mit hjerte er
knapt så udtalt, ikke bare på gode dage. Men
når stormen raser, når hjertet er så fyldt af
onde tanker, og man igen har fejlet over for
kolleger og familie, lige da, er der fortsat kun
ét fundament for min frelse! Han er min sikkerhed og fred. Nu og i evighed!
Jesus er min!
7. Her og i Himlens sal
Jesus er min!
Om anden fryd ej tal,
Jesus er min!
Han er min salighed.
Nu og i evighed
hviler derpå min fred:
Jesus er min!
- Clara Ahnfelt, 1861

David Straarup, Frederikshavn, arbejder i
sundhedsvæsenet
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TJENESTEDELINGEN:
I CENTRUM AF BIBELEN
Af Mikkel Vigilius

Det Gamle Testamentes tekster er grundlaget for alt, hvad der siges i Bibelen om
tjenestedelingen. I de to foregående artikler
om tjenestedelingen har vi set på nogle centrale tekster i Det Nye Testamente om ægteskabet, og vi har set, hvorfor Guds ordning
er velsignet og god. Nu skal vi træde et skridt
tilbage og se på, hvornår og hvordan Gud
indstiftede ægteskabet og tjenestedelingen.
Det er vigtigt, at vi gør os klart, at Guds ordning for forholdet mellem kvinde og mand
går tilbage til skabelsen. Når det er en
skabelsesordning, har den ikke kun gyldighed i en bestemt tid og kultur. Den har gyldighed til enhver tid og i enhver kultur.
De grundlæggende tekster i Det Gamle Testamente vil endvidere vise os, at den gudgivne tjenestedeling mellem kvinde og mand
på ingen måde er en perifer og ubetydelig del
af det bibelske budskab. Tværtimod ligger
tjenestedelingen i centrum af Bibelens bud-

skab.
Det gudgivne forhold mellem kvinde og
mand afspejler og forkynder med stor kraft
og dybde både Guds væsen og Guds frelse.
Et angreb på tjenestedelingen er derfor et
angreb på Guds åbenbaring af sig selv og sin
frelse.
1 Mos 1,26-27
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.” Gud skabte mennesket i sit billede; i
Guds billede skabte han det, som mand og
kvinde skabte han dem.
I disse vers hører vi, at mennesket er skabt i
Guds billede, så mennesket ligner Gud. På
den baggrund giver det mening at overveje,
hvordan Gud fremstilles i disse vers.

Mennesket er skabt som mand og kvinde med forskellige kroppe, sind og opgaver. Den gudgivne forskel på og tjenestedeling mellem mand og kvinde er en gave. Når tjenestedelingen
værdsættes og udfoldes, er den en velsignelse. Men i vor tid er den under angreb helt ind i de
kristne hjem og menigheder. Derfor vil vi i en række artikler holde den gudgivne tjenestedeling frem som en gave, vi må takke for og værne om.
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Vi kan begynde med at spørge: Hvor mange
er der, som er Gud i vers 26-27?
Der er tydeligvis mere end én: ”Lad os skabe
mennesker i vort billede, så de ligner os.”
Alligevel er det åbenbart i v.27, at der kun er
én Gud: ”Gud skabte mennesket i sit billede;
i Guds billede skabte han det.”
Gud er altså på samme tid én og mere end én.
Sådan møder vi Gud allerede på den første
side i Bibelen.
Videre frem i Bibelen udfoldes det, at der er
tre personer i Gud: Faderen, Sønnen og Helligånden. Hver især er disse tre fuldt og helt
Gud. Det siger eksempelvis om Sønnen, at
”I ham bor hele guddomsfylden i kød og blod”
(Kol 2,9). Ikke kun en del af Gud, men hele
Gud bor i Sønnen.
Præcis det samme kan siges om Faderen og
om Helligånden. Ingen af de tre er mere Gud
eller mindre Gud end de andre. Dette står fast,
også selvom der i det indbyrdes forhold mellem Faderen og Sønnen er tale om en
overordnelse og en underordnelse. Faderen
er hovedet og er overordnet, mens Sønnen
underordner sig under Faderen (1 Kor 3,23;
11,3; 15,28).
Det indebærer imidlertid ikke, at Sønnen har
en lavere ære eller værdighed end Faderen.
De tre personer i Gud har samme ære og
værdighed. De er hver især Gud fuldt og helt,
og de er i fællesskab Gud.
Det er i denne Guds billede, mennesket er
skabt.
Når vi skal se på, hvad de citerede vers siger
om mennesket, kan vi begynde med at spørge
på samme måde, som vi gjorde det i forhold
til Gud: Hvor mange er der, som er menneske i vers 26-27?
Her møder vi præcis samme dobbelthed som

i omtalen af Gud. På den ene side omtales
mennesket i ental, som om der kun er ét menneske: ”Gud skabte mennesket i sit billede; i
Guds billede skabte han det.”
Men præcis det samme menneske, som omtales i ental, omtales også i flertal: ”Som mand
og kvinde skabte han dem.”
Mennesket er på samme tid ét menneske og
mere end ét. Manden er for sig selv et helt
menneske, og kvinden er for sig selv et helt
menneske. Samtidig udgør de tilsammen og
i enhed mennesket.
I deres indbyrdes forhold er manden hoved,
og kvinden er underordnet manden. Men det
betyder på ingen måde, at kvinden har en lavere ære eller værdighed end manden, eller
at hun er et mindre helt menneske. Begge er
hele mennesker med hver deres rolle i deres
indbyrdes forhold, men med samme ære og
værdighed. Hver især er de hele mennesker,
men tilsammen og i deres rette forening er
de mennesket i endelig og egentlig forstand.
Når vi som mand og kvinde i ægteskabet træder ind i og udfylder de kald, Gud har skabt
os til, da afspejler vi Gud selv. Forholdet
mellem mand og kvinde i ægteskabet er en
afspejling af Guds eget væsen og dermed en
fundamental del af vor gudbilledlighed.
Nedbrydes ægteskabet og den rette tjenestedeling i ægteskabet, da nedbrydes det første
og grundlæggende billede, som Gud har givet ind i verden af sit eget væsen. Så central
og så fundamental er tjenestedelingen. Den
er ingen perifer sag: Den er selve det grundlæggende billede af Gud i vores verden.
Når ægteskabet og tjenestedelingen afspejler Guds væsen og forholdet mellem de forskellige personer i Gud, så bliver et angreb
på tjenestedelingen også et angreb på Guds
åbenbaring af sig selv.
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Det gudgivne forhold mellem
k v i n d e o g m a n d a f s p e j l e r o g f o rkynder med stor kraft og dybde
både Guds væsen og Guds frelse.
Et angreb på tjenestedelingen er
derfor et angreb på Guds åbenbaring af sig selv og sin frelse.
Hvis vi eksempelvis hævder, at det er mindreværdigt for kvinden at underordne sig under
manden, og at hun ikke kan bevare den
samme ære og værdighed som manden, hvis
hun skal underordne sig under ham, så siger
vi indirekte det samme om Sønnen i forhold
til Faderen.
Om Sønnens forhold til Faderen lyder det i
Bibelen:
”Kristi hoved er Gud” (1 Kor 11,3).
”Og når alt er underlagt ham [Gud], skal også
Sønnen selv underlægge sig under ham, som
har lagt alt under ham, for at Gud kan være
alt i alle” (1 Kor 15,28).
Det er Bibelens klare ord. Guds Søn er underlagt Gud Fader som sit hoved. Men hvis
kvinden ikke kan underlægge sig manden
som sit hoved uden at miste ære og værdighed, så kan Guds Søn heller ikke underlægge
sig Gud Fader uden tab af ære og værdighed.
I så fald må vi benægte Jesu fulde guddommelighed.
Herved bliver det tydeligt, at et angreb på
tjenestedelingen, er et angreb på Guds åbenbaring af sig selv.
Og omvendt: Fastholder vi tjenestedelingen
mellem kvinde og mand som en afspejling af
Guds væsen, da bliver det tydeligt, at kvindens underordnelse under manden ikke i nogen grad reducerer hendes ære og værdighed

som menneske. Som Sønnen er fuldt og helt
Gud i sin underordnelse under Faderen, sådan er kvinden fuldt og helt menneske i sin
underordnelse under manden.
1 Mos 1,28
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.
Som mand og kvinde begge er skabt i Guds
billede, sådan er de begge kaldet til at tage
vare på jorden, befolke den, forvalte den og
herske over dens levende væsener. De har
samme forvalteransvar i forhold til skaberværket.
1 Mos 2, 15-17
Gud Herren tog mennesket og satte ham i
Edens have, for at han skulle dyrke og vogte
den. Men Gud Herren gav mennesket den
befaling: ”Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt
må du ikke spise af, for den dag du spiser af
det, skal du dø!”
Adam blev skabt først og var i udgangspunktet alene om at modtage Guds kald til at dyrke
haven. Han er også alene om at modtage Guds
vejledning om, hvad han må og ikke må: ”Du
må spise af alle træerne i haven. Men træet
til kundskab om godt og ondt må du ikke spise
af, for den dag du spiser af det, skal du dø.”
Da Eva siden skabes, modtager hun både
Guds kald og Guds vejledning fra Adam.
Manden har altså til opgave at tage vare på
Guds ord og videregive det til kvinden. På
den måde er manden fra begyndelsen sat i en
ledende rolle i forhold til kvinden. Gud giver
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kaldet og vejledningen til Adam, og Adam
giver så kaldet og vejledningen til Eva.
Som Gud er ”hoved” og leder for Adam, sådan er Adam sat ind i en rolle som ”hoved”
og leder for Eva. Det er ikke tilfældigt, at det
i Det Gamle Testamente er mændene, som
pålægges hovedansvaret for at give Guds ord
videre til slægten, ligesom de er ene om at
være præster og konger i Israel (2 Mos 12,2127; 28,40-43; 5 Mos 32,7; Jos 4,4-9).
Som det fremgår af 1 Mos 1,28, har Gud imidlertid på et tidligt tidspunkt talt til manden
og kvinden under ét og givet dem ”kulturkaldet” til sammen at tage vare på og forvalte
skaberværket.
1 Mos 2,18-24
Gud Herren sagde: ”Det er ikke godt, at
mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper,
der svarer til ham.”
Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og
alle himlens fugle af jord, og han førte dem
til mennesket for at se, hvad han ville kalde
dem, og det, mennesket kaldte de levende
væsener, blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde
dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der
svarede til ham.
Da lod Gud Herren en tung søvn falde over
Adam, og mens han sov, tog han et af hans
ribben og lukkede til med kød. Af det ribben,
Gud Herren havde taget fra Adam, byggede
han en kvinde og førte hende til Adam. Da
sagde Adam: ”Nu er det ben af mine ben og
kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af
manden er hun taget.”
Derfor forlader en mand sin far og mor og
binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.
Kvinden er Guds gode gave til manden, for
at han skal opleve fællesskab, kærlighed og

fortrolighed. Intet af dette kunne han opleve
i forhold til dyrene. Han havde brug for en,
som ”svarede til ham” (v.18.20). Ordet ”at
svare til” betyder, at man er på lige fod.
At kvinden netop er på lige fod med manden, og at de to tilsammen er ”mennesket”,
er allerede fremgået af 1 Mos 1,26-28. Kvinden er ikke mindre værd eller lavere stillet
end Adam i forhold til Gud. Hun er anderledes end Adam, men ligestillet med ham i gudbilledlighed, ære og værdighed.
Når kvinden kaldes mandens ”hjælper”, bruges det hebraiske ord ”ezer”. Når vi læser den
danske oversættelse, tænker vi umiddelbart,
at det at være ”hjælper” indebærer, at man
har en ringere stilling med hensyn til ære og
værdighed. Men de tanker er på ingen måde
knyttet til det hebraiske ord, sådan som det
bruges i Det Gamle Testamente. Her bruges
ordet ”ezer” helt alment om en, der hjælper
en anden. To ud af tre gange bruges ordet om
Gud som vores hjælper.
Det er således på ingen måde et ord, der tilkendegiver en lavere værdi og værdighed.
Det betyder bare, at man er til hjælp for en
anden, som har behov for hjælp. Netop det
er mandens situation uden kvinden. Han har
det ikke godt alene. Han mangler den kvinde,
som er anderledes end ham, men som samtidig svarer til ham, og som kan udfylde hans
mangler og savn.
Tjenestedelingen som et billede på evangeliet
I Det Nye Testamente tydeliggøres det, at
mandens forhold til kvinden fra Guds side er
bestemt til at afspejle evangeliets centrale
indhold: ”Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom
Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen
for den” (Ef 5,25).
Manden er kaldet til at ofre sig selv for hu-
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struen og herved afspejle Kristi selvopofrelse
til frelse for kirken. Her bliver det igen tydeligt, at tjenestedelingen ikke er en biting og
en perifer sag i Bibelen. Den forkynder og
afspejler det mest centrale i evangeliet.
Netop dette har været Guds dybe mening med
ægteskabet og tjenestedelingen helt fra begyndelsen: at det på en hemmelighedsfuld og
dyb måde skulle forkynde og afspejle evangeliet. ”Derfor skal en mand forlade sin far
og mor og binde sig til sin hustru, og de to
skal blive ét kød. Dette rummer en stor hemmelighed – jeg sigter til Kristus og kirken”
(Ef 5,31-32).
Men når dette har været Guds hensigt med
ægteskabet og tjenestedelingen helt fra skabelsen, så giver det god mening at se efter
tegn i skabelsesberetningen på, at mandens
forhold til kvinden skal afspejle Kristi forhold til kirken. Finder vi sådanne tegn?
Det gør vi i høj grad i netop de vers, som er
citeret ovenfor og nærmere bestemt i 1 Mos
2,21-24. Her hører vi om, hvordan kvinden
bliver til og får liv. Det sker ved, at Gud lader en dyb søvn komme over Adam. Derefter åbner Gud et sår i mandens side, og ud af
dette åbne sår i mandens side får kvinden liv.
På dette grundlag kan de to nu mødes og blive
til ét kød, et legeme.
Sådan blev kvinden til.
Hvordan blev kirken til? Det skete ved, at
Gud lod dødens søvn sænke sig over Jesus
og ved, at Gud åbnede et sår i Jesus side,
hvorfra vand og blod flød ud. Ved Jesu lidelse og død og ud af hans sidesår blev kirken til. På grundlag af Jesu lidelse og død
kan kirken nu møde Kristus og blive ét legeme med ham.
Sådan er kirken blevet til, og sådan indlemmes mennesker fortsat i kirken: ”Lad den

blodets strøm, som flød fra din side hvid og
rød, rense mig og to mig ren fra al syndens
skyld og men.”
At vi får liv og fællesskab med Kristus ved
hans lidelse og død, det er selve evangeliet,
og den første billedlige forkyndelse af dette
evangelium møder vi i skabelsesberetningens fremstilling af forholdet mellem manden
og kvinden.

Netop dette har været Guds dybe
mening med ægteskabet og
tjenestedelingen helt fra begyndelsen: at det på en hemmelighedsfuld og dyb måde skulle forkynde og afspejle evangeliet.
Det siges ofte, at vi møder evangeliet første
gang i Bibelen i 1 Mos 3,15 i ordene om kvindens sæd, der skal knuse slangens hoved.
Disse ord kaldes for protoevangeliet, dvs. den
første formulering af evangeliet.
Det er sandt, at vi her har den første direkte
og klare forkyndelse af evangeliet. Men allerede inden dette har vi mødt evangeliet forkyndt i et utrolig stærkt billede. Af mandens
åbne sidesår får kvinden liv: ”Dette rummer
en stor hemmelighed – jeg sigter til Kristus
og kirken.”
Angriber vi tjenestedelingen, hvor manden
er kaldet til at give sig hen og ofre sig for
kvinden, da angriber vi med andre ord Guds
egen forkyndelse af evangeliet. Tjenestedelingen er virkelig ingen underordnet og
perifer sag i Bibelen. Fra de allerførste sider
i Bibelen afspejler tjenestedelingen både
Guds eget væsen og evangeliets centrale budskab. Tjenestedelingen hører til det mest cen-
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trale, til selve hjertet i Bibelen.
Når Det Nye Testamente taler om Guds ordning for forholdet mellem kvinde og mand i
ægteskabet, understreges det, at denne ordning blev givet før syndefaldet (Matt 19,4-6;
1 Kor 11,8-9; 1 Tim 2,14).
Manden var bestemt til at være ”hoved” og
leder i ægteskabet, allerede før synden kom
ind i verden. Det er på denne baggrund, vi
må forstå det næste skriftord.
1 Mos 3,16
Til kvinden sagde han: ”Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal
du føde dine børn. Du skal begære din mand,
og han skal herske over dig.”
Her taler Gud om de ulykkelige følger af
syndefaldet. Som en konsekvens af syndefaldet vil både kvinden og manden søge at
trodse og bryde Guds gode ordning. Kvinden vil søge at bryde ud af sit kald til at underordne sig manden og vil i stedet begære
mandens lederrolle. Manden vil søge at bryde
ud af sit kald til at elske og give sig selv hen
for kvinden og vil i stedet søge at undertrykke
og herske over kvinden. Det er præcis det
modsatte af det, som Gud har skabt og kaldet
kvinden og manden til.
Hele menneskehedens historie viser imidlertid, at oprøret mod Guds ordning ligger i den
menneskelige natur både hos kvinder og hos
mænd. Hvor menneskehjertets synd og
selviskhed får lov at råde, der kæmper kvinderne for at få de lederroller, som er forbeholdt mændene, og mændene misbruger deres magt og lederroller til at undertrykke og
misbruge kvinderne.
Vores vestlige samfund rummer klare og tragiske vidnesbyrd om begge dele. Vi ser profetien i 1 Mos 3,16 opfyldt for vore øjne:

1) Feminismen har i omkring 100 år krævet,
at mænd og kvinder skulle have samme roller og samme myndighed i både ægteskab,
familie, menighed og alle andre steder. Feminismen er et tydeligt udtryk for, at kvinden begærer mandens position.
2) Mandekulturen i de vestlige samfund rummer historisk og aktuelt ulykkeligt mange
eksempler på misbrug, undertrykkelse og
udnyttelse af kvinder. I vor tid ser vi det bl.a.
i prostitutions- og pornoindustrien, hvor kvinden typisk behandles som et redskab, manden hersker over.
Hvor evangeliet kommer til, brydes syndens
magt, også på dette område.
Ingen steder i Bibelen kaldes den kristne
mand til at herske i ægteskabet. Han kaldes
derimod til at være en tjenende leder, der ofrer sig for hustru og børn. Når han udfylder
denne rolle, da vinder han hustruens og børnenes hjerter, så de med glæde kan give sig
ind under hans ledelse.
Ingen steder i Bibelen kaldes kvinden til at
stræbe efter mandens lederrolle. Hun kaldes
derimod til at støtte og ære manden i hans
kald som tjenende leder. Når hun gør det, da
vinder hun mandens hjerte, så han med glæde
kan ofre sig for hustru og børn.
Hvorfra får vi kraft og vilje til dette? Hvorfra får vi kraft og vilje til at elske, støtte og
tjene vores ægtefælle, også når vi oplever, at
det ikke er fortjent?
Det får vi kun fra ét sted: fra evangeliet om
ham, som elskede os ufortjent, gav sig selv
hen for os, tilgav os og modtog os – af nåde!
”Vær gode ved hinanden, vær barmhjertige
og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet
jer i Kristus” (Ef 4,32).
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UDVALGT TIL AT NÅ MÅLET
Af Mikkel Vigilius

Til de udvalgte
Det er to år siden, Nyt Livs blad sidste gang
bragte en artikel i serien om Første Petersbrev. Nu tager vi tråden op igen. I den sidste
artikel så vi på, at Peter tiltaler modtagerne
af brevet som ”de udvalgte” (v.1). Vi så på,
at Peter med denne tiltale understreger, at de
troende hedninger og jøder sammen er Guds
udvalgte og elskede folk. I denne artikel vil
vi se på, at de kristne også er udvalgte i en
anden forstand.
Når et menneske kommer til tro på Jesus, er
det ikke noget, som mennesket selv har fundet på eller valgt. Det er noget, som Gud har
taget initiativ til og virket i menneskets hjerte.
”Det er ikke jer, der har udvalgt mig”, siger
Jesus, ”men mig, der har udvalgt jer” (Joh
15,16).
Guds udvælgelse til tro og frelse har ifølge
Guds ord fundet sted allerede før verdens
skabelse:

”For før verden blev grundlagt har Gud i ham
udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for
hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte Gud os til barnekår hos sig ved Jesus
Kristus” (Ef 1,4-5).
Når et menneske kommer til tro på Jesus, så
kan vi på Guds ords grundlag fastslå, at dette
menneske er udvalgt. Det er netop det, som
Paulus gør i forhold til de mennesker, som er
kommet til tro i byen Thessalonika. Til dem
skriver han:
”Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I
er udvalgt; for vort evangelium kom ikke til
jer blot med ord, men også med kraft og med
Helligånd og med fuld vished” (1 Thess 1,4).
Ingen kommer til tro uden at være udvalgt til
det af Gud. Når Paulus skriver om Guds udvælgelse, så gør han det med taknemmelighed og glæde i forvisningen om, at dem, som
Gud har udvalgt og givet troen, dem vil Gud
også selv bane vej for helt frem til Himlen
(Rom 8,30; Fil 1,6).

Peter skrev sit første brev til kristne, som levede i et verdsligt samfund og mødte modstand for
troens skyld. Det er et opmuntrende og trosstyrkende brev. Det retter opmærksomheden mod
de kristnes åndelige og evige rigdom i Jesus og i himlen. At få syn for den rigdom er kilden til
en frimodig tro og til et sandt kristenliv midt i en verdslig sammenhæng.
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De troende er udvalgt ikke bare til at få troen,
men også til at nå målet.
Udvælgelsens anstød
Bibelens ord om Guds udvælgelse rummer
således en stor og dyb trøst til de troende,
ikke mindst i en tid med et stort åndeligt frafald. Men mange kristne når aldrig frem til
trøsten, fordi de støder sig på tanken om, at
Gud skulle have udvalgt nogle bestemte til
tro og frelse.
Det er ikke svært at forstå, hvorfor denne
tanke vækker anstød. Ifølge vores menneskelige logik kan Gud ikke udvælge nogle til
frelse uden samtidig at udvælge nogle andre
til fortabelse. Det sidste følger af det første,
siger vores logik.
Men Guds ord siger noget andet.

Når et menneske kommer til tro
på Jesus, så kan vi på Guds ords
grundlag fastslå, at dette menneske er udvalgt.
Gud vil alles frelse
Bibelen fortæller os entydigt og klart, at Gud
virkelig vil alles frelse (1 Tim 2,4). Han vil
ikke, at en eneste skal gå fortabt, men at alle
skal nå til omvendelse (2 Pet 3,9). Med gråd
ser Jesus ud over det Jerusalem, som ikke vil
tage imod ham, og i denne gråd ser vi Guds
eget hjertelag over for de uomvendte (Luk
19,41). Når mennesker afviser evangeliet, så
skyldes det ikke, at Gud ikke vil deres frelse
men derimod, at de selv ikke vil:
”Jerusalem, Jerusalem! Du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig.
Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn,
som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke” (Luk 13,34).

Disse centrale ord i Bibelen må vi vende tilbage til og minde os selv om igen og igen.
Det må du gøre, som læser dette, og som er i
tvivl om, hvorvidt du har troen og er frelst.
Aldrig må du tvivle på, at Gud vil din frelse,
og at han venter på dig med åbne arme:
”Således elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Joh
3,16).
Her er du regnet med! Gud elskede, og Gud
elsker ”verden”, og ”enhver”, som tror på
Jesus, bliver frelst. De ord omfatter os alle.
Martin Luther var i sin ungdom stærkt anfægtet i forhold til Guds udvælgelse. Han
frygtede, at han var bestemt til fortabelse, og
at der ikke var nåde og frelse for ham. Han
fandt en afgørende trøst i Joh 3,16.
”Jeg er så glad for”, siger han, ”at der ikke
står, at Gud elskede Martin Luther, og at
Martin Luther kan blive frelst ved tro på
Jesus. For så ville jeg frygte, at der var en
anden mand, som hed Martin Luther, og at
det var ham, ordene handlede om. Men nu
står der, at Gud elskede verden, og at enhver,
som tror på Jesus bliver frelst, og så ved jeg,
at det også gælder mig!”
Det samme kan du sige. Du kan vide med
absolut sikkerhed, at Jesu frelsergerning også
er fuldbragt for dig, at al din synd én gang
for alle er sonet og fjernet af Jesus, og at vejen til Gud dermed er åben for dig, for: ”Han
er et sonoffer for vore synder, og ikke blot
for vore synder, men for hele verdens synder” (1 Joh 2,2).
Når Jesus endnu ikke er kommet tilbage for
at dømme verden, så har det én grundlæggende årsag: at Gud vil at flere, ja at alle skal
blive frelst, også dig:
”Han har tålmodighed med jer, fordi han vil,
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at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå
til omvendelse” (2 Pet 3,9).
Dette må også trøste dig, som har nære venner og familiemedlemmer, som ikke lever i
troen på Jesus. Gud brænder langt mere efter
deres frelse, end du gør. Som en kærlig far
spejder efter sin fortabte, men højt elskede
søn, sådan spejder Gud efter dem.
Når vi bliver trætte i vores forbøn for dem,
og når vores nød for dem svækkes, så er Gud
usvækket i sin nød og sit arbejde for deres
frelse. Han er den gode hyrde, der går ud efter det fortabte får og leder efter det, ”indtil
han finder det” (Luk 15,4).
Troen er Guds gave
Det underlige er, at Guds ord samtidig gør
det klart for os, at når mennesker kommer til
tro, så skyldes det ikke dem selv, men Gud,
som giver dem troens gave: ”Af nåde er I
frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv,
gaven er Guds” (Ef 2,8).
At troen ikke skyldes os selv, og at vi ikke
selv kan frembringe troen i vore hjerter, fremgår ganske klart af den måde, troens fremvækst og tilblivelse beskrives på i Bibelen.
I Ef 2,4-5 beskrives troens tilblivelse som en
dødeopvækkelse: ”Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed,
han elskede os med, gjorde Gud os, der var
døde i vore overtrædelser, levende med
Kristus.”
I Jak 1,18 beskrives troens tilblivelse som en
fødsel: ”Efter sin egen vilje fødte han os ved
sandhedens ord til at være en førstegrøde af
hans skabninger.”
I 1 Kor 2,10 beskrives troens tilblivelse som
en åbenbaring: ”Hvad intet øje har set og intet
øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget
menneskes hjerte, det, som Gud har beredt
for dem, der elsker ham, det har Gud åben-

baret for os ved Ånden.”
Når et menneske bliver opvakt fra de døde,
så er dette menneske i sig selv helt passivt.
Det gør absolut intet selv. Det samme gør sig
gældende, når et menneske fødes, og når det
modtager en åbenbaring. Der er en anden,
som handler og gør alt. Sådan er det med troens tilblivelse. Troen virkes i vore hjerter på
Guds initiativ og ved Guds gerning alene.
Troen virkes ikke ud af den blå luft. Den
virkes gennem Guds ord: ”Troen kommer af
det, som høres” (Rom 10,17).
Når vi hører Guds ord i lov og evangelium,
så gør Gud gennem ordet den gerning, at synden afsløres, og at Jesus åbenbares for os som
vores frelser. Ingen af os kan vælge at se Jesus
som vores frelser, men når vi får ham åbenbaret ham som vores frelser, så tror vi. Det er
ikke noget, vi vælger eller beslutter. Det er
noget, som sker for os og med os, og det er
Gud alene, der virker det.
Nej, nej, nej
Før vi får troen, beskriver Guds ord vore hjerter som onde (Mark 7,21), døde (Joh 5,25),
beherskede af Djævelen (2 Tim 2,26), fjendske mod Gud (Kol 1,21) og uden evne eller
vilje til at lyde Gud (Rom 8,7).
Vi er altså ikke neutrale i vore hjerter, indtil
vi kommer til tro. Vi har på forhånd valgt side
for Djævelen, mørket og ondskaben. Netop
sådan fremstiller Jesus situationen for de
fromme, vantro jøder i hans egen samtid:
”I har Djævelen til fader, og I er villige til at
gøre, hvad jeres fader lyster” (Joh 8,44).
Fordi vi af natur er fjendske og ulydige mod
Gud, så hverken kan eller vil vi adlyde Gud,
når han kalder os til omvendelse og tro. I vore
hjerter bliver vi ved at trodse Gud og sige nej
til ham, indtil det øjeblik, hvor Gud ved Ordet og Ånden giver os troen. I vore hjerter
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siger vi nej, nej, nej til Gud, indtil Gud selv
lægger troens ja ned i vore hjerter.
Den norske teologiprofessor Carl Fredrik
Wisløff fortæller om en oplevelse, han havde
i forbindelse med, at han et sted havde forkyndt om Guds udvælgelse og troens tilblivelse. Wisløff havde i sin forkyndelse tydeliggjort, at vi ikke selv vælger at tro, men at troen
helt og fuldt er Guds gerning og gave. Gud
har ikke bare tilvejebragt frelsen for os i Jesus,
han har også givet os troen på frelsen.
Efter Wisløffs forkyndelse kom en mand hen
til ham for at tale med ham.
”Med min frelse,” fortalte manden, ”der gik
det altså sådan til, at jeg gjorde mit, og så
gjorde Gud sit, og på den måde blev jeg
frelst.”
”Nå”, svarede Wisløff, ”Mener du virkelig
det? At du gjorde dit, og Gud gjorde sit, og
så blev du frelst?”
”Ja”, svarede manden. ”Jeg strittede imod det
bedste, jeg kunne, og så gjorde Gud resten!”
Sådan er det gået til med alle os, som tror på
Jesus. Vi er blevet frelst ved Guds gerning
alene!

bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”
(Matt 11,28). ”Den, der kommer til mig, vil
jeg aldrig vise bort” (Joh 6,37).
Vi har ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved vidnesbyrdene fra dem, som fortæller om, at de har valgt at komme til Jesus. Vi
må tværtimod glæde os over dem. Men på et
tidspunkt kan det være godt for dem, som
aflægger disse vidnesbyrd, at overveje: Hvorfor kom jeg egentlig til Jesus? Hvad fik mig
til at komme?
For de fleste vil svaret ligge lige for: ”Jeg
kom til Jesus, fordi jeg så, at jeg havde brug
for ham som min frelser!”
Men at du ser Jesus som den frelser, du har
brug for, det er jo netop troen! Ingen andre
ser Jesus som deres frelser end dem, som har
fået troens åbenbaring af Jesus. At du så kommer til Jesus, det er bare en frugt og en følge
af den tro, som Gud har givet dig. Du kom til
Jesus, fordi Gud virkede det i dig og drog
dig til Jesus. Netop sådan fremstiller Jesus
det for os:
”Ingen kan komme til mig, uden at Faderen,
som har sendt mig, drager ham” (Joh 6,44).

Onde vi vare og døde som stene,
hårde i hjertet som marmor og stål.
Det var din mægtige styrke alene,
som os fik reddet og nåede sit mål.

Hvorfor nogle og ikke andre?
Men hvis det er Gud alene, der virker troen i
os, hvorfor kommer nogle da til tro, mens
andre ikke gør det?
Det mest nærliggende svar vil ifølge vor egen
menneskelige tankegang være, at de, som
kommer til tro, er mere modtagelige over for
Guds ord end de andre. Forskellen på de troende og de vantro må være, at de troende er
mere åbne.
Men sådan fremstiller Guds ord det ikke for
os. Ifølge Guds ord er der i udgangspunktet
ingen forskel på dem, som kommer til tro, og
dem, som ikke kommer til tro: ”Der er ingen
forskel, alle har syndet og mangler herlighe-

Vores oplevelse
At Gud virker alt i forbindelse med vores
omvendelse og troens tilblivelse, er ikke ensbetydende med, at det er sådan, vi oplever
det. Mange kristne kan fortælle om en proces, hvor de oplevede, at de selv valgte at
overgive sig og at komme til Jesus med deres synd. Netop det kalder Jesus os også til at
gøre:
”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og
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den fra Gud” (Rom 3,23).
Om de troendes tilstand før omvendelsen lyder det: ”I vort køds begær gjorde vi, hvad
kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre” (Ef 2,3).

Vi e r i k k e n e u t r a l e i v o r e h j e rt e r, indtil vi kommer til tro. Vi
har på forhånd valgt side for
Djævelen, mørket og ondskaben.
Hvad er da Bibelens svar på spørgsmålet om,
hvorfor nogle kommer til tro, mens andre ikke
gør det? Bibelen giver et paradoksalt svar:
De troende har Gud alene at takke for deres
tro. De vantro har sig selv alene at takke for
deres vantro. De troende får troen af Guds
nåde og på grundlag af Guds udvælgelse. De
vantro forbliver deres vantro, fordi de selv
ikke vil tro.
Vi møder paradokset klart udtrykt i Apostlenes Gerninger kapitel 13 og 14. Her hører vi
først om apostlenes forkyndelse i Antiokia.
Her prædiker de for en gruppe hedninger, at
Jesus er frelser også for dem. Om modtagelsen af ordet lyder det:
”Da hedningerne hørte det, blev de glade, og
de priste Herrens ord; og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro” (13,48).
De troende fik ganske enkelt troen, fordi Gud
havde udvalgt og bestemt dem til det.
Men hvad så med dem, som forblev vantro?
Hvad er forklaringen på, at de ikke kom til
tro? Det får vi svar på i det følgende, hvor vi
hører om apostlenes forkyndelse i Ikonion.
Her prædiker de for en blandet forsamling af
hedninger og jøder om Jesus som alles frelser. Om de jøder, som forblev vantro, lyder
det da:

”Men de jøder, som ikke ville tro, hidsede
hedningerne op og gjorde dem fjendtligt
stemt mod brødrene” (14,2).
De troende får troen, fordi Gud har udvalgt
og bestemt dem til at få troen. De har Gud
alene at takke for deres frelse. De vantro forbliver i deres vantro, fordi de selv ikke vil
tro. De har sig selv alene at takke for deres
fortabelse.
Det trøstende
Vi får det ikke til at gå logisk op. Men vi må
gøre noget bedre. Vi må tage det til os, som i
denne sammenhæng tjener os til trøst, opbyggelse og hjælp i troen.
Jeg vil nævne fire ting, som vi må tage til os:
1) Gud vil virkelig alles frelse.
Det er understreget ovenfor, og det må vi
vende tilbage til og minde os selv om igen
og igen: ”Gud (…) vil, at alle mennesker skal
frelses og komme til erkendelse af sandheden” (1 Tim 2,4).
Vi må tage denne sandhed til os, trøste os ved
den og lade den forme vores billede af Gud
og hans hjerte.
2) Gud virker den frelsende tro gennem sit
ord.
Det gælder for alle, som er kommet til tro på
Jesus, at vi kan genfinde deres omvendelseshistorie i Ef 1,13: ”I ham blev også I, da I
hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres
frelse – i ham blev også I, da I kom til tro,
beseglet med forjættelsens Hellige Ånd.”
Hvordan forløbet end har været for den enkelte af os, så gælder det for alle kristne, at vi
har fået den frelsende tro på Jesus, ved at Gud
kom til os med sandhedens ord, evangeliet
om vores frelse, og talte dette ord ind i vore
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hjerter til tro og liv.
Det var evangeliets ord om Jesus, der åbenbarede Jesus for vore hjerter til tro. Det er
det samme ord, som kan forny og bevare os i
troen. Og det er det samme ord, vi må række
videre til dem, som vi ønsker, skal komme til
tro. Vi skal ikke finde på et nyt evangelium
til vor tid. Vi må i al enkelhed tage vare på
og uforandret videregive det ene, sande og
livgivende evangelium om Jesu død og opstandelse, som Gud har knyttet sin frelseskraft til (Rom 1,16-17; 1 Kor 1,18).
Så vil Gud selv gennem dette levende ord
gøre sin mægtige gerning til tro og frelse.
3) Gud skal have al æren for vor frelse.
Det er enkelt at sige det, og der er næppe
nogen kristen, som ikke vil sige det. Men i
vores sind tager mange af os et lille forbehold. Gud har fuldført langt det meste af frelsen ved at sende sin søn til verden og ved at
lade ham lide, dø og opstå for os. Men den
sidste del af frelsen, den har vi selv stået for.
Vi har selv valgt at sige ja til frelsen og at
tage imod den.
Gud har gjort langt det meste, men vi har også
selv gjort noget. Derfor må æren for vores
frelse deles mellem Gud og os selv. Sådan er
det naturligt for os at tænke – indtil vi læser
Guds ord og ser, at også den sidste del af frelsen, troen i hjertet, blev virket af Gud.
Det var Gud, som gav os troen. Det var Gud,
som virkede i os, at vi modtog frelsen. Det
var Gud, som virkede alt i vor frelse, fra først
til sidst. Derfor gælder det fuldt og helt: Det
er Gud, som al æren skal have!
4) Gud har udvalgt os til at nå målet.
Når Gud har givet os troen, så har han gjort
det, fordi han vil føre os til Himlen. Fra denne
dag går der for hver eneste troende en banet

vej gennem alle vanskeligheder, forførelser
og trængsler helt hjem til Himlen.
Det er virkeligheden. Det er den store trøst i
udvælgelsen.
Når vi først hører om udvælgelsen, er det
naturligt for os at reagere mod den. Mange
af os har oplevet det, som om vi selv valgte
at tro, og så kan det virke ydmygende at høre,
at det hele var bestemt og virket af Gud.
Men i anden omgang kan det give os en dyb
trøst. For når Gud har givet mig troen, så har
han gjort det, fordi han vil have mig med til
Himlen! Og når det er det, Gud vil, så tør jeg
også regne med, at han selv vil bane vej for
mig hele vejen hjem!
Jeg tror, det er denne trøst, Peter har villet
føre os ind i med adresseringen i sit første
brev: Til de udvalgte.
Peter vil tale det ind i vores hjerter til opmuntring og trøst: ”Hør det, husk det og trøst
dig ved det: Du er udvalgt af Gud selv til både
at få troen, blive bevaret i troen og nå målet!
Hvad der end venter dig på livsvejen fremover, så både kan og vil Gud bære og bevare
dig igennem det alt sammen, indtil du når
målet i Himlen.”
Fordi det synes at være dette budskab, Peter
vil formidle med sine ord om udvælgelsen,
vil jeg til sidst i denne artikel sige lidt mere
om udvælgelsens trøst.
Udvælgelsens trøst
Der er en oplevelse i mit liv, som har hjulpet
mig til at forstå udvælgelsens trøst. For 24 år
siden deltog jeg i en nytårslejr. Jeg var ugift
og 26 år, og på lejren mødte jeg en usædvanligt sød, ung pige, som jeg blev meget interesseret i. Efter at vi havde talt sammen nogle
gange, nåede jeg frem til en afklaring om, at
hende ville jeg gerne have som kæreste og
kone!
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Som sagt, så gjort. Der gik et par måneder,
og så var vi kærester, og det kunne jeg så
være stolt af. Jeg havde set hende, jeg havde
valgt hende, og jeg havde fået hende: Leila,
som i dag er min hustru.
I lang tid var jeg overbevist om, at vores forhold i alt væsentligt var et resultat af mit eget
valg og min egen indsats. Men i løbet af vores kærestetid gik det gradvist op for mig, at
helt så enkel var historien alligevel ikke.
Det viste sig, at længe før jeg havde set og
bemærket Leila, så havde hun set og bemærket mig. Hun havde mødt mig første gang,
da hun var femten år, og da hun mødte mig,
oplevede hun, at Gud sagde til hende: Her er
din mand!
Leilas reaktion, som hun først fortalte mig
om på et sent tidspunkt, var, at hun græd! Men
efter noget tid fandt hun ro i tanken og begyndte at bede om, at Gud så måtte lægge
det hele til rette for hende, så vi fandt sammen. Efter nogen tid fortalte hun sine forældre om det, og så begyndte de også at bede
for det. Da de havde gjort det i nogen tid,
nævnte de det i deres bibelkreds, og så begyndte bibelkredsen at bede for det. Og imens
gik jeg omkring og tænkte, at jeg var en fri
mand, der traf frie valg.
Da det gik op for mig, at Gud i al enkelhed
havde ledt og ført mig hen til Leila, og at det
helt igennem var hans valg og hans gerning,
kunne jeg i første omgang opleve det ydmygende.
Hvor blev mit selvstændige valg af?
Men der gik ikke lang tid, før jeg kunne tage
det til mig som en vidunderlig trøst. For hvis
det var Gud, som havde ført os to sammen,
så turde jeg også tro, at han ville velsigne og
bevare os sammen som ægtepar, og at Gud
igennem vores ægteskab også ville bevare os
i troen på Jesus helt frem til målet i Himlen!

Noget tilsvarende gælder i troens forhold til
Jesus. I udgangspunktet kan jeg opleve det,
som om jeg selv har valgt at tro på Jesus og
at komme til ham. Men en dag ser jeg i Guds
ord, at det i virkeligheden var Gud, som besluttede og virkede det hele. Det var ham, som
førte mig til Jesus og knyttede mig til ham i
troen.
I første omgang kan jeg opleve det ydmygende, at det hele har været virket af Gud.
Hvad bliver der af mit selvstændige valg?
Men i anden omgang må jeg tage det til mig
som en vidunderlig trøst: Gud har givet mig
troen, og det har han gjort, fordi han vil velsigne og bevare mig i troen og føre mig frelst
hele vejen hjem til Himlen! Hvad der end
venter mig på livsvejen fremover, så ved jeg,
at der går en banet vej gennem alle prøvelser, problemer og fristelser helt frem til Himlen. Det ved jeg, fordi Gud har sagt det i sit
ord:
”Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under” (1 Kor 10,13).
”Han, som har begyndt sin gode gerning i
jer, han vil fuldføre den, indtil Kristi Jesu dag”
(Fil 1,6).
Jeg ved, at jeg vil møde både medgang og
modgang på min livsvej fremover, både lys
og mørke, både glæde og sorg, men jeg ved
også, at Gud vil tage det alt sammen i sin hånd
og lade alt samvirke til mit sande og evige
vel. Det løfte har jeg fra ham, som kaldte mig
og gav troen:
”Alt virker sammen til gode for dem, som
elsker Gud, og som efter hans beslutning er
kaldet” (Rom 8,28)
Guds løfter holder
Men holder det? Er det sandt? Må vi ikke
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ærligt erkende, at vi har set mange kristne,
som er begyndt på troens vej uden at fuldføre? Har vi ikke set mange falde fra troen?
Og er det ikke ofte sket, netop fordi de mødte
noget svært og hårdt, som fik dem til at fjerne
sig fra Gud? I så fald passer det vel ikke, at
alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud?
Jo, det passer. For hvad er det helt præcist,
Guds ord siger? ”Alt virker sammen til gode
for dem, der elsker Gud.”
Det er en gave, når vi har nogle mennesker,
som vi elsker, og som vi ved, elsker os. Det
er rigdommen ved et godt forhold til forældre og søskende, gode ægteskaber og gode
venskaber. Hvordan forholder vi os til dem,
som vi elsker, når livet gør ondt; når vi møder noget, som smerter, sårer, bekymrer og
bedrøver? Den spontane og naturlige reaktion vil være, at vi søger hen til dem, vi elsker, for at fortælle dem om det, som tynger,
og for at finde trøst, hjælp og støtte.
Jeg stod for nogle år siden på lærerværelset
på den bibelskole, hvor jeg arbejder, og læste et meget nedslående brev. Det er det mest
nedslående brev, jeg nogensinde har fået. Da
jeg læste det, oplevede jeg det, som om at
solen gik ned. Min spontane tanke, lige så
snart jeg havde læst brevet og forstået indholdet, var: Hvor er Leila?
Leilas arbejdsplads ligger lige ved siden af
bibelskolen, og derfor var jeg i næste øjeblik
på vej hen over bibelskolens græsplæne, over
til Leilas arbejdsplads, hvor jeg spurgte mig
frem til hende og fik hende trukket til side,
så jeg kunne tale med hende. Det var nødvendigt; det var et spontant og påtrængende
behov – for jeg elsker Leila!
”Alt virker sammen til gode for dem, som
elsker Gud”, og som kommer til Gud i deres

nød og med deres nød. Når vi gør det, så tager Gud nøden i sin hånd, og i hans hånd
vendes alt til velsignelse og bevarelse og evig
frelse. Ingen er faldet fra, og ingen er kommet bort fra himmelvejen, når de er kommet
til Gud i deres nød og med deres nød.
I den tro og forvisning kan vi se fremtiden i
møde uden frygt og med fuld fortrøstning.
Hvad der end venter os, så går der en banet
vej gennem det alt sammen, hvor Gud selv
vil lede, bære og bevare os, og hvor han vil
lade alt samvirke til vores sande og evige vel.
Gud ske tak og lov!
Alt skal tjene til det bedste,
for enhver, som elsker dig;
Herre, vil du selv befæste
disse tanker dybt hos mig.
Hvad vi kalder nød og lykke,
alt for dig jo lige er;
intet skal mig kunne rykke
af din hånd, o Herre kær.
Alt skal tjene til det bedste, lær mig Gud at fatte det!
Alt, og ikke blot det meste,
thi du leder dine ret.
Dine ord for evigt gælder,
thi af svig du ikke ved,
og min svage tro ej heller
ændrer din barmhjertighed.
Når til sidst mit øje skuer
dybet af din kærlighed,
når mig ingen fare truer,
når af sorg ej mer jeg ved, da skal jeg din dybe tale
bedre, klarere forstå,
den jeg her i jamrens dale
har begyndt at grunde på.
- Anders Nilsson
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Forkyndelse og bibelundervisning i stuen
Få dvd‘er med videooptagelser af
prædikener og seminarer fra Bibellejr 2012 og 2013 tilsendt med posten - en god mulighed for at samles og lytte til Guds ord i hjemmets
rammer.
Indbetal blot kr. 100,- til Nyt Livs
Forlag mærket DVD2012 eller 2013.
Kontonr.: 1938 5369 228821.

Bibellejr 2012:

Bibellejr 2013:

• 7 Aftenmøder over tekster fra Esajas‘ Bog
v/Hans Erik Nissen

• 4 Aftenmøder v/Mikkel Vigilius over
Joh 20,19-23 - Jak 1,2-5
Ef 5,1-2 - 1 Pet 4,7-11

• Seminarer:
Når Bibelen bliver en lukket bog
v/Henrik Gren Hansen
Troens liv i en åndelig brydningstid
v/Hans Erik Nissen
Evangelisk luthersk - eller bare kristen?
v/Mikkel Vigilius
• Gudstjenesteprædiken over Matt 19,16-26
v/Hans Erik Nissen

• 3 Aftenmøder v/Niels Kåre Strøm over
Luk 10,38-42 - Matt 15,21-28
Luk 7,11-15
• 4 Bibeltimer over 2. Petersbrev
v/Hans Erik Nissen
• Gudstjenesteprædiken over Luk 19,1-10
v/Hans Erik Nissen:

Videoundervisning om den kristne tro
På Nyt Livs hjemmeside ligger nu de første otte
afsnit af serien "Den kristne tro".
Serien standser os for, hvad der er kernen i den
kristne tro, og vil lede os til Jesus. Den er optaget med særlig tanke på mennesker, som ikke
kender Jesus og Bibelens budskab om ham.
Der vil løbende blive lagt nye afsnit ud på
youtube.com og nytliv.dk.
Citat fra første afsnit: "At tro som kristen, det er at komme til Jesus med sin synd
og tale ud med ham og bede ham om at tage mig og bære mig og frelse mig - dét er
den kristne tro! Og det er det, som hele Bibelen vil lede os til. Det er det, som er
formålet også med denne videoserie."
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Bibellejr uge 29 - 2014
Se vedlagte program, som også kan
findes på hjemmesiden: nytliv.dk.
>> Peder Mikkelsen taler lørdag, mandag,
onsdag og fredag aften.
>> Peter Olsen taler søndag, tirsdag og
torsdag aften over 1. Johannesbrev.

Nyt Livs årsmøde
søndag eftermiddag kl. 14.30.
Vi har ingen medlemmer, men en
gang om året ønsker vi at samle
Nyt Livs venner til en drøftelse af
Nyt Livs arbejde, ”så vi sammen
kan opmuntres ved vores fælles
tro” (Rom 1,12-13).

>> Eftermiddagsseminarer ved Hans Erik
Nissen (mandag og onsdag) og Peter
Olsen (fredag).

komne!
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Brugte bøger på Bibellejr
I år vil bibellejrens bogbord igen blive suppleret af et
brugtbogsmarked. Har du gode kristne bøger, som du
ikke selv har brug for mere, så tag dem med til Fjellerup
til sommer. Så kan de for en billig pris blive solgt videre
til andre. Pengene går ubeskåret til Nyt Livs arbejde.

Giv en gave til Nyt Livs arbejde
Alt Nyt Livs arbejde drives af frivillige gaver, herunder Nyt Livs blad, som
udsendes gratis til alle, som ønsker at modtage det. Vi er taknemmelige
for de midler, vi bliver betroet.
Du kan være med til at støtte arbejdet økonomisk
ved at give en gave eller tegne et gavebrev.
Kontonr.: 0891 0001010659
IBAN DK2208910001010659 - Swiftadresse HANDDKKK.
Nyt Liv er godkendt til at modtage gaver efter Ligningslovens
§ 8a (alm. gaver) og Ligningslovens § 12 (gavebreve).
Evt. spørgsmål om gaver og gavebreve kan rettes til Nyt Livs kasserer Peder Hovgaard
på tlf.: 2098 8013 eller e-mail: nyt.liv@fiberpost.dk.

Nyt Livs blad udsendes gratis til
alle, som ønsker at modtage det.
Tilmelding til Peder Hovgaard:
nytliv@fiberpost.dk.

Returneres ved
varig adresseændring
Thyrasvej 15
8600 Silkeborg
Danmark

Menighedens medlemmer syntes at være veltilfredse, både
med sig selv og med deres egen åndelige tilstand. Men
Jesus så det på en anden måde: Du ved ikke, at hvis
nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen,
er det dig! Og det værste var, at der faktisk ikke længere
var rum for Jesus:
“Se, jeg står for døren og banker“, siger han. Jesus stod
udenfor! Han var sat uden for både hjerteliv og menighedsliv. Og dette er lunkenhedens sikre kendetegn.
Johnn Hardang, side 47.

„

Tak, at jeg aldrig skal fatte din nød, da du råbte: “Min
Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig“, men at jeg
ved den hellige pagtstund ved nadverbordet må plukke
den salige frugt af dit blod: at du kender mig som løst fra
al synd og død i min krop ved dit blod. Fred over den
mislykkede. Velsignelse til evig tid over den mislykkede.
Dét er din ære og pris til evig tid.

„

Frank Jacobsen, side 51.
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