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FORORD

I den vestlige kultur opfatter man tiden som en lineær fremadskridende proces. I går, i dag og
i morgen er unikke tider, som tilsammen er og bliver til den enkeltes og samfundets historier.
Den lineære tidsopfattelse er præget af den jødisk-kristne opfattelse, at Guds og menneskers
historier med hinanden er en fremadskridende historie. En historie, som fortælles i Det gamle
Testamente startende med skabelsesberetningen og som for kristendommens vedkommende
fortsættes i Det nye Testamente, der slutter med tidernes ende og en ny tids begyndelse.
I andre kulturer har man en cirkulær opfattelse af tiden. Alting vender tilbage og gentages igen
og igen. Den tidsforståelse præger mange østlige kulturer og den er central for forestillingen om
reinkarnation.
Men uanset om vi opfatter tiden som lineær eller cirkulær er forandringer og overgange i et
menneskes liv noget særligt. Til de fleste tider og i de fleste kulturer er overgangene blevet
markeret med hellige handlinger og/eller med verdslige fester, hvor skikke og traditioner i form
af beklædning, smykker, gaver, spisning etc. føjes til.
Overgangsriter kalder religionshistorien de religiøse ceremonier, som markerer et menneskes
overgang fra at været ét til at blive noget andet. De traditionelle fire overgangsriter markerer:
1. Overgangen fra ufødt til levende – DÅBEN
2. Overgangen fra barn til voksen – KONFIRMATIONEN
3. Overgangen fra single til par med familierelation – BRYLLUPPET
4. Overgangsritual fra levende til død – BEGRAVELSEN
I dette projekt vil vi se nærmere på de fire overgangsritualer i Den Danske Folkekirke.
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FORMÅL
”Livets højtider” beskriver overgangsritualerne, som en del af dansk kultur og tradition,
hvor traditioner bæres videre og samtidig fornyes. Det lægges særlig vægt på, hvordan
overgangsritualerne praktiseres i Folkekirken i det 21. århundrede. Andre kulturers ritualer
tænkes inddraget som elevernes egne erfaringer og fortællinger om disse.
Gennem salmesangsprojektet ”Livets højtider” skal eleverne opnå bevidsthed om, at fødsel
og død er et grundvilkår. Det skal gøre dem bedre i stand til at tale med om og reflektere
over grundlæggende tilværelsesspørgsmål.
Gennem arbejdet med projektet ”Livets højtider” vil eleverne opnå viden om:
- Overgangsritualer som et kulturelt fænomen
- Overgangsritualer i Folkekirken
I projektet ”Livets højtider” præsenteres eleverne for fire salmer, som ofte bruges ved
overgangsritualerne:






Svein Ellingsen ”Fyldt af glæde over livets under” (DÅB)
Johannes Johansen ”Vi kommer til din kirke, Gud” (KONFIRMATION)
N. F. S. Grundtvig ”Det er så yndigt at følges ad” (VIELSE)
H. A. Timm ”Under dine vingers skygge” (BEGRAVELSE)

Eleverne præsenteres for salmerne, både som poetiske tekster og som brugstekster i kirken.
Salmerne introducerer endvidere eleverne for fire salmedigtere og deres kristentro. ”Livets
højtider” skal gøre eleverne i stand til at samtale om salmer og sange som religiøst udtryk.

SALMESANGSFINALEN ONSDAG DEN 17. MARTS 2021
Eleverne får mulighed for at se Odense Domkirke, hvor salmesangsfinalen afholdes. Eleverne
får fortalt om kirkens indretning og historie og om rummets relation til overgangsritualerne.
Finalens fællessang har til tillige til hensigt at give eleverne oplevelsen af, at de kan synge med
god intonation og klang, og at de er i stand til at bruge salmen som udtryksform.





L i ve ts hø j ti de r
5

OVERSIGT OVER FORLØBET
Salmesangsprojektet Livets højtider har som hovedformål, at eleverne opnår indsigt i de
folkekirkelige ritualers historie og i deres nutidige brug.
Undervisningsmaterialet indledes med en baggrundsartikel, som rummer en gennemgang
af hver af de fire overgangritualer: overgangen fra ufødt til levende, overgangen fra barn til
voksen, overgangen fra ugift til gift, og til sidst overgangen fra levende til død – set i historisk lys.
Dernæst følger en statistisk oversigt over danskernes brug af folkekirken overgangsritualer.
Herefter er der link til små film om de fire ritualer, hvor ritualernes forløb opleves.

Forløbet består af 3 faser:
1. fase: I synger og arbejder med salmer og fagtekster.
2. fase: I besøger den lokale kirke, hvor præst og organist kan præsentere salmerne
		

i en kirkelig sammenhæng.

3. fase: Salmesangsfinale i Odense Domkirke den 17. marts 2021
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Som ekstra
hjælp til at lære
salmerne, ligger
der lydfiler med
melodierne på
hjemmesiden www.
salmesvendborg.dk
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KRISTENDOMMENS RITUALER
 Baggrundsartikel af Mai Bjerregaard Andersen




Dåb har været et ritual så længe der har været

Folkekirkens liturgi for gudstjenester og kirkelige

kristne, og lige så længe har der været diskus-

handlinger som dåb, konfirmation, bryllup eller

sion om, hvordan dåbsritualet og andre ritualer

begravelse er autoriseret og samlet i Den Danske

skulle være og udføres. Diskussioner som også

Alterbog og i Ritualbog. Ritualerne er også trykt i

kan spores i Det Nye Testamente i bl.a. Paulus´

Den Danske Salmebog, så man som kirkegænger

breve til de menigheder, han havde været med til

kan følge med i forløbet. Ritualerne indeholder

at oprette. Da kristendommen i år 380 blev stats-

en række variationsmuligheder, som menighedsråd

religion i Romerriget, øgedes romerkirkens indfly-

og præster kan vælge imellem.

delse i store dele af kristenheden. Ville man have
del i Guds nåde og frelse, var det gennem den

 OVERGANGEN FRA UFØDT

etablerede kirke og dens ritualer. Man systema-

TIL LEVENDE

tiserede de mange ritualer og kaldte de ritualer,
som gav nåden for sakramenter. Augustins (354430, biskop i Kartago) definerede et sakramente

Før moderne lægevidenskab var en fødsel meget

som “et synligt tegn på en usynlig virkelighed”.

farlig for både mor og barn. Fødslens farer
forsøgte man at værge sig mod med fødselsritu-

I 1100-tallet kom Hugo af Sct. Victor med en ny

aler. Sådan er det stadig de steder i verden, hvor

definition for ritualer, der kunne betegnes som

lægevidenskaben ikke er tilgængelig.

sakramenter. Tre kriterier skulle opfyldes: 1) Et
indstiftelsesord 2) En ydre tegnhandling 3) En

Vikingetiden

åndelig nådegave som blev skænket i ritualet.

I forbindelse med fødsler påkaldte vores for-

Syv sakramenter levede op til den definition:

fædre f.eks. gudinderne Frigg og Freja, og de

Dåb, firmelse, bod, konfirmation, vielse, ordi-

sang særlige rituelle sange for at beskytte både

nation og “den sidste olie”. Den katolske kirke

den fødende og barnet.

regner stadig med disse syv sakramenter.
Kort tid efter fødslen blev barnet “knæsat”. Barnet

Ritualer i den danske folkekirke

blev placeret på farens knæ, mens han sad i

I modsætning til den katolske kirke anerkender

højsædet. Her blev det overøst med vand og blev

folkekirken og andre lutherske kirker kun to

navngivet. Børn blev ofte opkaldt efter en afdød

sakramenter: Dåb og nadver. Konfirmation, vielse

slægtning, fordi man mente, at der til navne knyt-

og begravelse er ritualer, som skal styrke den

tede sig bestemte egenskaber, som på den måde

troende i troen på Kristus og i troen på dåbens

blev videregivet i slægten. Når barnet var knæsat,

nåde. De er særlige former for gudstjenester,

var det inkluderet i slægten. Det betød, at barnet

der har til formål at forkynde kristentro ind i

ikke længere kunne sættes ud uden at det ville

overgangssituationen. De ændrer ikke ved de

blive regnet for mord.

deltagendes gudsforhold, men de har til hensigt
at styrke dem i troen og derigennem give

Dåben

livsmod og glæde.

Ved kristendommens begyndelse var det voksne, der blev døbt, men tidligt i kirkens historie

Kirkeritualernes fastlagte forløb kaldes liturgi

begyndte kristne forældre at døbe deres børn,

(af græske leiturgia – ”tjenesteydelse overfor

og dåbskapellerne blev fra midten af 200-tallet

folket” – senere om offentlige gudstjeneste).

også udstyret med døbefonte i børnestørrelse til
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fuld neddykning. De ses stadig under dåbsfadet

 OVERGANGEN FRA BARN

i mange danske middelalderkirkers stendøbe-

TIL VOKSEN

fonte. Fuld neddykning gik man bort fra efter
reformationen i 1500-tallet. De kulturhistoriske

Om og hvad der har været af overgangsritualer

rester af den fulde neddykning har vi i dåbsk-

fra barn til voksen fra før kristen tid, ved vi ikke

jolens lange slæb, som “ligner” det klæde eller

meget om. Måske har 7 afklippede fletninger fra

tæppe, som det nøgne barn var draperet i, når

årene 1800 – 500 før Kristus været en del af et

det blev båret til dåben.

sådant ritual eller også har de været en del af et
vielsesritualet.

Livet som nyfødt var, grundet en høj børnedødelighed, farligt også efter, at danskerne var blevet
kristne, og mange børn blev døbt hurtigst muligt.
Ifølge Danske lov (1683) skulle det ske inden otte
dage. Skete det ikke, fik forældrene bøder. Dåbstvangen blev først ophævet i 1857 som følge af
religionsfriheden i grundloven.
Mange holder dog fortsat fast ved barnedåben
enten af religiøs overbevisning, eller fordi dåb
er en tradition med meget gamle rødder, som
forbinder den nyfødte med tidligere slægtled.
Mange børn døbes i dåbskjoler, som er gået i
arv i generationer. Meget gamle dåbskjoler kan
dog ofte ikke spændes, fordi de fleste børn i dag
døbes senere – når de er 2-3 måneder gamle
eller ældre.
Dåben anses for central i de allerfleste kristne
trossamfund, og fælles for de fleste af dem er, at
det er dåb i den treenige Guds navn – i Faderens,
Sønnens og Helligåndens navn – sådan som Jesus
påbyder i dåbsbefalingen (Matt 28,16-20). Fælles

Katolsk firmelse

er også, at den, som skal døbes, overøses med

Ordene firmelse og konfirmation kommer begge

vand enten ved fuld neddykning eller på anden

af det latinske ord “confirmatio”, som betyder

vis. “Neddykning” svarer til at dø. “Opdukning”

stadfæstelse eller bekræftelse. Fra ca. år 1000

svarer til genfødsel, til en ny fødsel som et

og frem til 1536, det vil sige fra kristendommens

kristent menneske.

indførelse i Danmark til reformationen, blev
der afholdt firmelse første søndag efter påske.
Firmelsen var kirkens bekræftelse af dåben og





dens stadfæstede og fuldendelse, og sådan er
det stadig i den katolske kirke.
Ved firmelsen kommer firmanden op til alteret



ofte fulgt af sine faddere. Biskoppen gør korsets
tegn på firmandens pande med en vellugtende
olie. Firmanden modtager dermed den samme
Helligånd, som disciplene modtog den første
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pinse, og det udruster firmanden til at være

I dag er beslutningen om konfirmation ofte en

vidne for Jesus. Ifølge katolsk opfattelse var Jesus

af de første store beslutninger teenagere selv

den første, der blev salvet med Helligånden (Luk

træffer og det første skridt på vej til at blive vok-

4,18f.).

sen. Mange konfirmander er nysgerrige efter at
vide mere om kristendommen og meget diskus-

Protestantisk konfirmation

sionslystne. I dag bliver en del unge, som ikke

Katolsk firmelsen som en hellig handling, der

blev døbt som børn, døbt i forbindelse med kon-

lægger noget til dåben, afviste reformationens

firmationsforberedelsen og konfirmeret sammen

far Martin Luther, og firmelsens sakramente, blev

med deres kammerater.

derfor afskaffet i Danmark med reformationen i
1536. 200 år senere i 1736 blev konfirmationen,

Konfirmationsfesten

den dåbs bekræftelse, som Luther var for, indført

Konfirmationsdag skulle ifølge konfirmationens

og lovpligtig. Ved konfirmationen bekræftes Guds

ophavsmand Christian den 6. bruges til at tænke

dåbsløfte og konfirmandens bekræfter sit tilhørs-

alvorlige og fromme tanker. Det holdt fra 1736

forhold til Kristus.

til 1784, da den senere Frederik den 6. blev
konfirmeret, og der blev holdt et selskab for

Indtil midten af 1900-tallet var konfirmationen

familie og venner. Langsomt bredte den skik sig.

et ritual, der markerede overgangen fra barn til

Først kaffe og kage for dem, der boede tæt ved.

voksen. Ved konfirmationen trådte man ind i de

Siden kom middagsfesterne til, og omkring 1900

voksne rækker. Skolegangen var for de allerf-

holdt alle fest – mest for de voksne. I dag deltager

lestes vedkommende slut, og de kom ud at tjene.

som regel både konfirmandens jævnaldrende

Og sådan var det fortsat for mange frem til 1972,

familiemedlemmer og en eller flere venner.

hvor der blev indført en ny skolelov med ni års
undervisningspligt. Med konfirmationen fulgte

 OVERGANGEN FRA UGIFT

en række rettigheder: Retten til at arbejde, til at

TIL GIFT

indgå ægteskab og til at vidne i retten.
For at kunne forstå Bibelen skulle man lære

Bryllup

at læse, og for at blive konfirmeret skulle man

Ordet bryllup kommer af det gamle nordiske ord

aflægge en kundskabsprøve. Det skulle ske efter,

“brudelaub” eller “brudeløb” og betegner den

at man var fyldt 14 og før man fyldte 19. Man

ridetur, som brudeparret red ved indgåelse af

blev konfirmeret, når præsten syntes, man havde

ægteskab. Brudeløbet var det offentlige vidnes-

lært lektien – bl.a. Luthers Lille Katekismus – udenad.

byrd om, at nu var de nygifte mand og hustru.
Den tradition holdes stadig i hævd her i landet

I fra 1822 til 1921 var det lovpligtigt for konfir-

ved kongelige bryllupper i form af en karettur

mander, der skulle ud at tjene, at modtage en

gennem byens gader. Sengeledning var et andet

skudsmålsbog, hvor præsten på forreste side

helt centralt ritual. Her blev parret den første nat

skrev sin vurdering af konfirmanden. Derefter

fulgt til sengs af vidner, som bar på fakler. Sen-

fulgte arbejdsgivernes. I løbet af 1800-tallet blev

geleding fungerede som markering af forskellen

de love ophævet, som gjorde konfirmation til en

på det lovlige forhold og de hemmelige udenfor

nødvendighed. Og siden 1849 med grundlovens

ægteskabet.

paragraf om religionsfrihed har konfirmation
været et frit valg. Dog var det først i 1880, at det

Ægteskaber har førhen i stort omfang været

blev muligt at blive gift uden at være konfirmeret.

arrangerede og i høj grad et spørgsmål om at
sikre familiens indflydelse og økonomi bedst muligt,

I 1909 blev overhøring en frivillig sag, og fra 1912

i mindre grad et spørgsmål om forelskelse og det,

kunne man ikke mere dumpe til konfirmation.

vi i dag forbinder med kærlighed. Ægteskabet var
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længe for kvindens vedkommende en overgang

visning til at begge parter skulle give deres ja og

fra én familie til en anden. Resterne af det ses i

samtykke, blev trolovelser af umyndige forbudt i

den tradition, som ikke er en del af selve vielses-

1539 af Christian den III som en del af den luther-

ritualet, men som de fleste ønsker at holde fast

ske reformation i Danmark.

ved, at bruden kommer ind sammen med sin far
eller et andet familiemedlem og for alteret bliver

Luther regnede som sagt ikke ægteskabet for et

overdraget til gommen og hans familie.

sakramente; men lige så selvfølgeligt det var for
Luther, at det ikke var den kirkelige velsignelse af

Vielse

ægteskabet men parternes ja og samtykke, der

Vielse er i dag den tekniske betegnelse for ind-

konstituerede ægteskabet – altså noget verdsligt

gåelse af ægteskab, uanset om vielsen indgås

– lige så selvfølgeligt var det for ham, at ægte-

på rådhuset eller i kirken, selvom vielse betyder

skabet “har Guds ord for sig” og er et billede på

“at blive helliget” og altså betegner en eksklusiv

Kristusmysteriet – på forholdet mellem Kristus og

kirkelig handling.

hans menighed og derfor helligt.

Med reference til Det gamle Testamente siger Je-

Det mente Luther bedst understregedes ved at

sus: “Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen

parret sagde ja foran kirkedøren, og så gik ind til

skabte dem som mand og kvinde og sagde: Der-

en velsignelsesgudstjeneste. Det holdt til slutnin-

for skal en mand forlade sin far og mor og binde

gen af 1500-tallet, så rykkede den ægteskabsstif-

sig til sin hustru, og de to skal blive til ét kød.

tende del af vielsen også ind i kirken, for alteret

Derfor er de ikke længere to men ét kød. Hvad

hvor den holdes i dag. Den største forandring var

Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke

dog, at en kirkelig velsignelse i 1600-tallet blev

adskille”. (Matthæus 19.4ff)

et krav og var det frem til grundloven. Som konsekvens af grundlovens religionsfrihed, blev der

De kristne har fra begyndelsen af betragtet

i 1851 indført borgerlig vielse som nødløsning

ægteskabet som indstiftet af Gud, men det er

og i 1922 som frit valg. I 2012 blev det muligt for

først i det tredje århundrede, at vi hører om et

homoseksuelle at blive viet i kirken.

kirkeligt vielsesritual. De kristne har formodelig
indtil da som lovlydige borgere underordnet

 OVERGANGEN FRA LEVENDE 		

sig romerretten. Ifølge romerretten var det, der

TIL DØD

indstiftede ægteskabet, brudeparrets ja-ord:
“Parternes konsensus og ikke samlejet stifter
ægteskabet”. En regel som blev skrevet ind i kirk-

Siden oldtiden har man haft begravelsespladser

eretten, og som stadig spores i vielsesritualets

på tydelige og afgrænsede områder i nærheden

ordlyd: “Eftersom I forud har lovet hinanden at

af beboelse. Disse steder blev betragtet som

ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet

hellige. En tids og en kulturs begravelsesskikke

dette for Gud og for os, som er her til stede, og

spejler de forestillinger, der hersker i samfundet

givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer

om menneskets skæbne efter døden.

at være ægtefolk både for Gud og mennesker”.
Ægtefolk er man, fordi man forud har lovet det.

Gravpladsen ved Bøgebakken nær Vedbæk i

I Norden og Danmark begrænsede kirkeretten

Nordsjælland, der har været konstant bosat fra

– i hvert tilfælde i teorien – slægtens magt over

5500-4500 f.Kr., er den ældste i gravplads i

individet, særligt over kvinden. Det kommer bl.a.

Danmark. På gravpladsen blev der fundet 17

til udtryk i Jyske Lovs formulering om, at ægteska-

grave med velbevarede skeletter. De fleste var

bet skal finde sted med hendes samtykke og vilje.

rødfarvede af brændt okker. I en grav lå en ung

Var man så de arrangerede ægteskaber kvit? Nej.

kvinde med et nyfødt barn, lagt på en svane-

Kirkeretten accepterede trolovelse af umyndige

vinge. I en anden lå en ældre mand med hjorte-

og tillagde dem bindende kraft. Først med hen-

gevirer under hofte og skulder. En tredje grav
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rummede tre personer, bl.a. en mand dræbt af

de dødes sociale rang var ikke markeret. En skik

pileskud.

som afspejler troen på, at alle er lige overfor Gud
(Gal 3.28). I samtlige grave ligger de døde med

Fra ca. 4500-3000 f.Kr. har vi dysser og jættes-

hovedet mod vest. En skik som afspejler troen

tuer, med store gravkamre bygget af sten eller

på, at når Kristus kommer igen, så vil han komme

træ, hvor man har kunnet gå ind. De store grav-

fra øst og kan ses, hvis man ligger med hoved i

monumenter, hvor mange blev begravet, vidner

vest (“For som lynet kommer fra øst og lyser helt

om forfædredyrkelse. Efter 3000 f.Kr. ser man

om i vest, sådan skal også Menneskesønnens

enkeltgrave og enkeltmandsgravhøje, der kende-

komme være”. Matt 24,27).

tegner tiden frem til midten af bronzealderen, ca.
1100 f.Kr. Ligbrænding blev fra yngre bronzealder til omkring år 0 fuldstændigt dominerende i
Danmark. Urner med brændte ben blev nedsat i
ældre gravhøje. Fra førromersk jernalder, ca. 500
f.Kr., er brandgrave under flad mark eller under
lave høje i brug.
I vikingetiden var begravelse en religiøs pligt, som
også gjaldt fjender, man havde dræbt. Gravøllet,



der var den vigtigste højtid i forbindelse med et
dødsfald, blev holdt syv dage efter dødsfaldet.
Her mødtes slægten for at afgøre arvespørgsmål.



Formålet med begravelsesritualerne var at lede
de døde på rette vej til dødsriget for at forhindre,
at de vendte tilbage og hjemsøgte de levende.
Hvis det ikke skete, ville de døde ikke kunne finde
hvile. De hvileløse dødes onde ånder manede
man i jorden ved at dræbe den døde ved nedpæling eller ved halshugning af liget.
Vikingetidens gravformer varierede. Folk blev
enten jordfæstet eller brændt, og som i de
foregående perioder var både gravgaver og
en form for markering af graven almindeligt.



Vikinger anså ikke døden for afslutningen på
tilværelsen. Det viser bl.a. gravpladsen Lindholm
Høje i Vendsyssel, hvor gravene er formet som
skibssætninger til de dødes sidste sejlads.
Da kristendommen kom til Danmark, samledes
gravpladserne i og omkring kirkerne. Sådanne
gravpladser har eksisteret længe før Harald
Blåtand rejste Jellingestenen ca. 950. I Ribe ved
den kirke som Nordens apostel, Ansgar, fik lov
til at bygge af kong Horik II ca. 855, fandt man i
2014 en kirkegård med mere end 60 grave. Der
blev ikke fundet gravgods af nogen art i dem, og
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LIVETS HØJTIDER I FOLKEKIRKE-TAL

DÅB

VIELSE

58,7 % af alle et-årige børn i Danmark var pr. 1.

I 2019 var der 28.568 par, der blev viet i Danmark.

januar 2020 blevet døbt. Hertil kommer, at der

1.662 par, der bor i Danmark blev viet i udlandet.

i vore dage er en del dåb af konfirmander og

De kirkelige vielser udgjorde 32,47 % af alle

andre voksne I 2019 blev i alt 40.633 mennesker

vielser. De borgerlige vielser udgjorde 60,1 %.

døbt i folkekirken I Svendborg provsti blev 362

Efter den borgerlige vielse valgte 1.383 par i 2019

personer døbt i 2019.

i Danmark at få en kirkelig velsignelse af deres
borgerlige vielse. I Svendborg blev 140 par viet i
kirken. 10 par fik en kirkelig velsignelse af deres
borgerlige vielse.

KONFIRMATION

BEGRAVELSE

46.181 unge mellem 14 og 15 år blev konfirmeret

53.958 mennesker døde i Danmark i 2019. 82,7 %

i 2019. Det svarer til, at 68,3 % af alle unge

af dem blev begravet eller bisat med medvirken

konfirmeres. I Svendborg provsti blev 526 unge

af en præst fra folkekirken. I Svendborg døde der

konfirmeret i 2019.

644 menneske, hvoraf 551 blev begravet eller bisat
fra folkekirken. Det svarer til 85,5 % af alle døde.

LIVETS HØJTIDER PÅ YOUTUBE – Links til små filmklip
Følgende filmklip kan bruges i undervisningen, når

KONFIRMATION

I skal tale om de forskellige folkekirkelige ritualer:

Sådan foregår en konfirmation i Folkekirken
https://www.youtube.com/

DÅBEN I FOLKEKIRKEN

watch?v=K9rGTbgqDTU

https://www.youtube.com/watch?v=DfGbiAtY9g&t=8s

VIELSE I FOLKEKIRKEN

Prinsesse Josephine og prins Vincents dåb

https://www.youtube.com/watch?v=4NSZkedI40c

i Holmens kirke
https://www.youtube.com/

BISÆTTELSE/BEGRAVELSE I FOLKEKIRKEN

watch?v=eBfHNTOa9Y4

https://www.youtube.com
watch?v=QnbZsuFadXM
L i ve ts hø j ti de r
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 SALMER
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FYLDT AF GLÆDE OVER LIVETS UNDER
1

Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet.

2

Fyldt med bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.

3

Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dybder,
venter på de små og tar imod os.

4

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.

5

Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

6

Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld af glæde!
DDS 448
Svein Ellingsen 1971.
Mel: Egil Hovland, 1976
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FYLDT AF GLÆDE OVER LIVETS UNDER
 Salmegennemgang af Annie Løvig-Thomassen



Salmen er oprindeligt skrevet som en lejligheds-

med bæven. Overfor det ser de dåben som Guds

sang til en dåbsfest. Salmen er en meget pop-

trygge hænder, de kan lægge deres barn i.

ulær dåbssalme, som hurtigt har vundet stor
udbredelse fra sin norske oprindelse til hele

VERS 3:

Skandinavien.

Her tales om menneskers undren over at Gud,
som er så stor, tager sig af de små. Gud kommer

Salmen formår at udtrykke både dåbsfamiliens

os nær og gør det lille barn til sit.

situation og den kristne tro. Der er både meget
VERS 4:

glæde og meget alvor i salmen.

Her tales der om, hvad dåben betyder. PerspekPå en ligefrem, ægte måde udtrykker de tre

tivet vides ud, for det ”vi” der tales om angår nu

første vers de nybagte forældres følelser, hvad

ikke kun forældrene og barnet, men hele den

de er ”fyldt af”. Der er både glæde, bekymring

tilstedeværende menighed. Vi er allesammen i

og undren.

dåbsbarnets situation. I dette vers nævnes den
dåbsgave, at vi er født på ny til liv i Kristus. Dåben

Der er ingen rim i salmen. Men hver strofe

set som en fødsel til gudsriget er et klassisk motiv

består af 3 korte, fortættede linjer.

fra bibelen og kirkens teologi. Bemærk at dette
vers korresponderer med vers 1: der taltes der

VERS 1:

om det naturlige livs fødsel, her om kristenlivets

Her kommer familien med deres glæde over det

fødsel.

lille ny barn. Det er en fantastisk oplevelse at
have sat et barn i verden. Det nye liv er et under.

VERS 5

Selvom vi biologisk kender alle forklaringerne

taler om en anden dåbsgave: det evige liv, håbet

på, hvordan barnet er blevet til, så er der noget

om at Guds løfte ved døbefonten rækker ud over

mere.

vores død (Matthæusevangeliet 28, 18-20). Bemærk at dette vers taler til angsten for fremtiden

Vi ser barnet som mere end et produkt af os.

i vers 2).

Det er en gave. Som også vores sprog fortæller
det: vi har ikke taget et barn eller lavet et barn –

VERS 6

nej, vi har fået et barn. Og nu kommer vi til

runder salmen af ved at tale om dåben som en

kirken for at være hos Gud, som har skabt livet.

rigdom, og der sluttes med en bøn om, at Gud vil
skænke troen. Med den afrunding bliver salmen

VERS 2:

trinitarisk – dvs. den taler både om Gud som

Når man har fået noget betroet, står man også

skaber, om Kristus, – og altså her indirekte om

med et stort ansvar. For forældre er det ikke kun

Helligånden, som skænker troen. På den både

en gave at få et barn. Det er også en stor opgave.

svarer salmen fint til dåbsbegivenheden, som

Og der følger bekymringer og uro med: Kan vi

netop også foregår i den treenige Guds navn.

klare det? Hvordan skal det gå vores barn? Mon
barnet får et langt og godt liv, eller vil han/hun

Salmedigteren Svein Ellingsen er nordmand og

møde stor ulykke og modgang? Og verden, vil

salmedigter. Det er ikke nogle overdrivelse at

den være grum for barnet at leve i? Fremtiden

sige, at Ellingsen er Norges betydeligste sal-

er ukendt, og den usikkerhed fylder forældrene

medigter i nyere tid. Ellingsen er samtidig en
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salmedigter, der når ud over sit lands grænser.

Ellingsen opnåede også som salmedigter at blive

Svein Ellingsen er født i 1929 i Kongsberg i den

statsstipendiat uden at være det som langt fler-

sydlige del af Norge og oprindeligt uddannet som

tallet af store salmedigtere gennem tiderne har

billedkunstner. Allerede inden Ellingsen i 1955

været, nemlig teolog. Norges - og måske nordens

afsluttede sine studier på det norske Kunstaka-

- største salmedigter er billedkunstner, maler og

demi havde han offentliggjort sine første salmer.

formningslærer. Om sin salmedigtning har Svein

Det skete i tidsskriftet “Vår Kirke”. Det samarbe-

Ellingsen selv sagt “at målet for ein salmedikter

jde der på denne måde kom i stand mellem den

er å finne enkle (men ikke banale), sterke (men

unge digter og tidsskriftet ”Vår Kirke” skulle vise

ikke retoriske) og personlige (men ikke private)

sig at få stor betydning for Ellingsens fremtid.

ord som andre kan indentifisere seg med, i glede

I 1957 blev Ellingsen således ansat som redak-

eller sorg, ikke minst i sorg og fortvivlelse”.

tionssekretær og også som kunstanmelder. Efter
en årrække som forlagssekretær tog Ellingsen
ansættelse som formningslærer og udnyttede
på den måde frem til 1982 sin grundlæggende
uddannelse som billedkunstner. Men hele tiden
skrev Ellingsen salmer og oversatte salmer til
norsk fra andre sprog. I 1966 udgav Ellingsen
en samling oversatte salmer og i 1976 kom den
første af en række udgivelser med egne salmer den første hed “Det skjulte nærvær”.
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VI KOMMER TIL DIN KIRKE, GUD
1

Vi kommer til din kirke, Gud,
og finder døren åben.
Det navn blir aldrig slettet ud,
vi fik hos dig i dåben.

2

I dåben har du givet os
dit Himmerig i eje,
selv om du vidste, vi i trods
gik bort fra dine veje.

3

Du lærte os at sige far
til dig, da vi var spæde.
Du sa': I disse små jeg har
min allerstørste glæde.

4

Så blev vi børn af dig, som bor
på jorden og i Himlen.
Den mindste her, som på dig tror,
blir ikke væk i vrimlen.

5

Den grund, du har i dåben lagt,
dit stærke ja til svage,
bekræfter du, skal stå ved magt
i dag og alle dage.

6

O Herre, hvor skal vi gå hen?
din dør er altid åben.
Her taler du til os igen
som første gang i dåben.
DDS nr. 478
Johannes Johansen 1974 og 2001.
Mel.: Henrik Fibiger Nørfelt 1992.
Op, al den ting, som Gud har gjort.
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VI KOMMER TIL DIN KIRKE, GUD
 Salmegennemgang af Torben Poulsen





Salmen er skrevet af Johannes Johansen (1925-

Flere komponister har skrevet melodi til salmen.

2012). Johansen har blandt andet været præst

Salmebogens nodebog har to melodier: En

på Thurø, domprovst i Helsingør og biskop over

moderne melodi af Henrik Fibiger Nørfelt og den

Helsingør stift. Johansen var en meget produktiv

gamle melodi fra 1576 til “Op, al den ting, som

digter og har blandt andre skrevet digtsam-

Gud har gjort”. Den sidste kan alle synge, og det

lingerne “Thurø-Rim”, “Rim om Gud og gule

har uden tvivl hjulpet salmens popularitet.

ærter” og “Min egen salmebog”. I Den Danske
Salmebog er der 16 salmer af Johannes Johansen,

Versgennemgang

hvoraf “Du, som har tændt millioner af stjerner”

Vers 1, linje 3 og 4: Det navn … vi fik i dåben: Når

hurtigt er blevet usædvanligt populær af en mod-

man bliver døbt, bliver man kristen, får navn efter

erne salme at være.

Kristus. Jf. det engelske ord for dåb: “Christening”

Mens Johannes Johansen var præst på Thurø,

Vers 2: Verset er skrevet over Jesu ord: “Lad de

skrev han på opfordring af et konfirmandhold en

små børn komme til mig, det må I ikke hindre

ny konfirmationssalme. Samtlige konfirmander

dem i, for Guds rige er deres” (Markusevangeliet

på holdet skrev under på en ansøgning til Fyens

10,14). Stykket læses op ved hver eneste dåb.

biskop om, at den nye salme måtte synges ved

Vers 3, linje 1: Du lærte os sige far: Hentyder til

deres konfirmation. Det blev tilladt, og salmen

Fadervor, som Jesus har lært os.

blev sunget ved konfirmationen på Thurø i 1974.
Nu bruges salmen ved de fleste konfirmationer.

Vers 4, linje 1 og 2: … som bor på jorden og i

Udover salmens åbenlyse kvaliteter, så er

Himlen: Udtrykket kan findes i Esajas´ Bog 66,1

forklaringen også, at salmen er skrevet til en tid,

og Apostlenes Gerninger 7,49. Tankegangen er,

hvor konfirmationen er noget helt andet, end

at Gud ikke kun er en fjern Gud i Himlen, Gud

konfirmationen var for op mod 200 år siden, hvor

virker også på jorden; det er blandt andet det,

de fleste konfirmationssalmer blev til. Dengang

der loves i dåben.

var udtrykket “Nu hvor du er kommet ind i de
voksnes rækker” ikke en tom floskel; de fleste

Vers 5: Verset er en parafrase over dåbsbefalingen

konfirmander blev voksne ved konfirmationen

i Matthæusevangeliet 28,19-20: “Gå derfor hen

og flyttede hjemmefra for at komme ud at tjene

og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I

eller komme i lære. Det religiøse klima er også

døber dem i Faderens og Sønnens og Helligån-

forandret. Johannes Johansens salme holder

dens navn …. Og se, jeg er med jer alle dage indtil

fast i, hvad konfirmationen er: En bekræftelse af

verdens ende”. Stykket læses op ved hver eneste

dåben og en overgang fra barn til voksen, hvor

dåb. Tankegangen er, at Gud er med den døbte

det i stigende grad går op for den unge, at der er

alle dage på jorden.

megen usikkerhed i verden.

Indhold
Samme år som salmen blev sunget første gang,

Mange mennesker i vore dage synes, at det er

offentliggjorde Johansen salmen i samlingen

svært at komme i kirke. Dørtrinet føles simpelt

“Thurø-Rim og noget der ikke rimer”. Salmen blev

hen for højt. Salmen minder om, at døren til

trykt og brugt flittigt herefter og blev optaget i

kirken er åben. Døren blev åbnet ved dåben, hvor

flere salmebogstillæg.

Gud, den stærkeste sagde “ja” til den svageste. Vi
mennesker er altid overfor Gud den svageste; for
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overfor Gud er vi som børn. Børn, der altid kan

så kan man altid gå til Gud. Kirkens og Guds dør

henvende sig til deres far, Gud.

er altid åben, og her kan vi tale med Gud lige så
enkelt, som da vi mødte Gud første gang som

Guds “ja” til den døbte står ved magt i dag og alle

spæde i dåben.

dage. Selv om mennesket bliver væk i vrimlen
og farer vild på de mange veje, livet kan byde os,
og mennesket ikke aner, hvor man skal gå hen,

			

 IDÉER TIL ELEVOPGAVER TIL SALMEN
OG TIL KONFIRMATIONSRITUALET
Historisk gennemgang
Eleverne skal have en historisk forståelse af konfirmationen. Førhen havde konfirmationen en
anden betydning for de unge. Den ændrede deres liv helt konkret. Mange kom ud at tjene efter
konfirmationen, og deres status ændrede sig også. De blev efter konfirmationen betragtet som
voksne. I dag har konfirmationen i højere grad en symbolsk betydning, og overgangen er fra
barn til ung, ikke fra barn til voksen.
Brug evt. et klip fra DR´s undervisningsmateriale om dåben og konfirmationen til at understøtte
det læreren fortæller i klassen.
https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50b2f63f860d9a1c6852b96d
Orienter jer på siden.
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation

At gå til præst




Hvordan forbereder man sig til konfirmationen?
Hvad betyder konfirmationen i dag?

Søg på nettet efter gamle konfirmationsbillder og se forskelle på dengang og nu.
Lad eleverne interviewe forældre og bedsteforældre om deres konfirmationer.
Lad eleverne søge på hjemmesider for konfirmander for at skabe et overblik over, hvad der er
mest brugt og populært lige nu i forbindelse med konfirmationer. De kan finde ting som:







Hvilket konfirmationstøj er mest brugt?
Hvad står der typisk på ønskelisterne?
Hvordan afvikles festerne?
Hvad laver konfirmanderne typisk på blå mandag?
Del evt. eleverne op i grupper og lad dem lave plancher til hvert spørgsmål.
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DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD

		

1

2

3

4

Det er så yndigt at følges ad

Det er vemodigt at skilles ad,

for to, som gerne vil sammen være;

for dem, som gerne vil sammen være,

da er med glæden man dobbelt glad

men, Gud ske lov! i vor Herres stad

og halvt om sorgen så tung at bære;

for evig samles de hjertenskære;

ja, det er gammen

ja, det er gammen

at rejse sammen,

at leve sammen,

når fjederhammen

hvor ja og amen

er kærlighed.

er kærlighed.

5

Det er så hyggeligt allensteds,

Hvert ægtepar, som med kærlighed

hvor små og store har ét i sinde,

i Jesu navn holder bryllupsgilde,

og det, som drager de store læs,

skønt alt i verden går op og ned,

i hjertekamret er inderst inde;

skal finde tidlig og finde silde:

ja, det er gammen

Det er dog gammen

at holde sammen,

at sidde sammen,

når ja og amen

hvor arneflammen

er hjertets sprog.

er kærlighed.

Det er så herligt at stole på,

DDS 703

vi har en Herre, som alting mægter,

N. F. S. Grundtvig 1853.

han os ej glemmer, når vi er grå,

Melodi: C. E. F. Weyse 1833

hans nåde rækker til tusind slægter;
ja, det er gammen,
at alle sammen
er ja og amen
Guds nådes ord.
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DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD
 Salmegennemgang ved Torben Poulsen
Baggrund

Grundtvigs sang til Fengers sølvbryllup havde

“Det er så yndigt at følges ad” er skrevet af Nikolaj

nogle konkrete henvisninger til festen. Det femte

Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) i 1855.

vers lød:

På det tidspunkt havde Grundtvig været i opposition til den danske kirke, han havde været

Det er en liflig Sølvbryllups-Fest

underlagt censur, han havde været uden fast

I Bjergby, mellem de Skarpe Vinde,

arbejde i mange år. I 1855 var alt det historie.

Hvor luunt saalænge sad Herrens Præst

Nu stod Grundtvig bag en åndelig vækkelse, de

I Børne-Kreds med sin Dannekvinde;

første højskoler i hans ånd var åbnet, han var

Ja, det er Gammen

præst i Vartov, han sad i Rigsdagen, hans salmer

:/: At sidde sammen, :/:

blev sunget… Personligt var han ramt af en stor

Hvor Arne-Flammen

sorg: Hustruen Marie Toft var død efter få års

:/: Er Kiærlighed! :/:

ægteskab. Hun døde af komplikationer fra fød-





slen af deres barn, Frederik. Det var en stor sorg,

Grundtvigs tekst og Weyses melodi gjorde, at

og den sorg er en undertone i salmen “Det er så

sangen skulle i salmebogen. Med nogle tekstæn-

yndigt at følges ad”.

dringer er salmen blevet en værdsat salme ved
stort set samtlige bryllupper i kirken.
Versgennemgang

Salmen blev egentlig skrevet til pastor P. A.
Fengers sølvbryllup. Festen blev holdt i Slots
Bjergby, og Danmarks store salmedigter havde

Vers 1, linje 3 og 4: Gengiver ordsproget “Delt

skrevet en sang med titlen: “Sølvbryllups-Sang

glæde er dobbelt glæde, delt sorg er halv sorg”.

(af Nikolaj Frederik Severin Grundtvig til Præsten
P. A. Fengers Sølvbryllup 3die Juni 1855. Melodien

Vers 1, linje 5: Jf. vendingen “fryd og gammen”.

er komponeret af C. E. F. Weyse til en Sølvbryl-

Gammen betyder glæde.

lupsfest 1833, og ikke trykt tilforn.)”
Vers 1, linje 7: Fjederhammen. SammensætTitlens klodsede parentes var nødvendig. Sølv-

ning af fjer og ham, der betegner en fugls ydre,

brudens forældre havde fejret sølvbryllup i 1833.

fuglens fjer. Fjederhammen, fjerdragten er det,

Til festen havde digteren F. C. Hillerup skrevet en

der løfter og bærer.

sang på versemålet til Jens Zetlitz´ drikkevise “At
slyngler hæves til ærens top”. Melodien var geval-

Vers 2, linje 3: som drager de store læs: Igen

digt fængende, men den samfundskritiske vise

et ordsprog: “God vilje drager de store læs”.

ansås for at være vulgær. Så for at distancere

Ægteparrets kærlighed får de store ting til at

sølvbryllupssangen fra drikkevisen skrev den

lykkes.

store komponist Weyse en ny melodi; dén melodi
Vers 2, linje 7: ja og amen: Brudeparrets ja til

vi fortsat bruger.

hinanden og Guds velsignelse over brudeparret
Zetlitz´ drikkevise gentog linjerne 6 og 8. Mær-

ved kirkebrylluppet. De øvrige vers forudsætter,

keligt og ærgerligt nok valgte Weyse at fortsætte

at hvis ægteparret fortsat siger ja til hinanden,

med disse gentagelser, hvilket godt kan gøre

så velsigner Gud dem fortsat.

salmen noget træg at synge.
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Vers 3, linje 2: en Herre, som alting mægter:

ret, der elsker hinanden og stoler på Gud, vil

Udtrykket er fra Bibelen, Salmernes Bog 103,17.

opleve både som unge og gamle, at lykken i

Vers 3, linjerne 4-8: ja, det er gammen, at alle

hjemmet er, at kærligheden varmer i både

sammen er ja og amen Guds nådes ord: Det er

medgang og modgang.

glædeligt, at Guds ord, velsignelse er grundlaget
for ægteparrets og alle slægters ægtepars kær-

Salmen bruges ved stort set alle bryllupper i kirken.

lighed, når de bliver gråhåret, når alderen tynger

Salmen har nogle kvaliteter, der tiltaler alle.
Årsagen er sikkert, at den er skrevet til et konkret

Vers 4, linje 3: vor Herres stad: Jf. Johannes

ægtepars samliv i medgang og modgang, pastor

Åbenbaring kapitlerne 21 og 22, der handler om

Fengers ægteskab. De fleste brudepar kan spejle

det nye Jerusalem, paradiset.

sig i Fengers ægteskab; fra håbet ved vielsen
om et godt og varigt ægteskab over børnene og

Vers 5, linje 4: silde: Sent

alderdommen til døden ved begravelsen skiller
de to, der ville hinanden.

Vers 5, linje 7: arneflammen: “Arne” er på
oldnordisk husets ildsted. Der tænkes på ægte-

Det er kærligheden, der får ægteskabet til at

parrets kærlighed, der varmer hele hjemmet

fungere. Men for Grundtvig er det ikke den

op, men også på Helligåndens flammer, der gør

kærlighed, de to besidder eller kan rejse, der får

troen og dermed kærligheden mulig.

forholdet til at fungere. I dag ved vi noget om det,
hvert andet ægteskab går i opløsning i vore dage.

Indhold

Grundtvigs og den kirkelige vielses tese er, at den

Salmen opstod som en lejlighedssang til et sølv-

vedvarende kærlighed kommer fra Gud. Derfor

bryllup, men der er nogle kvaliteter i salmen, der

er parrets ja og fortsatte ja til hinanden vigtig,

har gjort den til en uopslidelig bryllupssalme, der

men det går ikke uden Guds amen, velsignelse

fortsat besegler ægteparrets ja og amen i kirken

og fortsatte velsignelse.

i dag.
Året før, Grundtvig skrev “Det er så yndigt at
Der er i salmen et forløb: Fra ægteskabet

følges ad”, døde hustruen Marie Toft. Det havde

begynder med ja og amen i kirken, til døden

været et stærkt forhold, som Grundtvig blandt

skiller ægteparret, og de atter samles i himmelen:

andet har skrevet om i sangen “Hvad er det, min
Marie”. Sorgen over Maries død er en undertone

I vers 1 ønsker det nygifte ægtepar at være sam-

i salmen.

men og rejse sammen. I vers 2 er der nu kommet
børn, men det er hyggeligt, hvor både små og

I løbet af sommerens vielser synger jeg “Det er

store, børn og voksne har det samme mål. I vers

så yndigt at følges ad” mange gang. Når jeg bliver

3 er børnene er flyttet hjemmefra, parrets hår er

ved med at holde af salmen, og når den bliver

gråt, alderen tynger, men Gud husker ægtepar-

ved med at holde, så tror jeg, at det skyldes den

ret, og det er glædeligt for de to at leve med

realisme og dybde, som Grundtvig videregiver fra

Guds velsignelse, der ikke kun rækker til det ene

sølvbrudeparret Fengers ægteskab og fra sorgen

ægtepar men til ægtepar i tusind generationer.

over den elskede Marie. En realisme og dybde,

Men til sidst må ægteparret skilles, en af dem

som bliver ved med at give håb og inspiration til

dør. I himmelen samles de skilte dog igen (vers

nye brudepar.

4). Salmens sidste vers er konklusionen: Ægtepar-
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UNDER DINE VINGERS SKYGGE
1

Under dine vingers skygge,
Herre, lad mig bo og bygge,
til du vil hjemkalde mig,
til mit øje træt sig lukker,
til i dødens stund jeg sukker:
Herre, tag min ånd til dig!

2

Under dine vingers skygge,
dér, kun dér er livets lykke,
Åndens barnehjem på jord,
hvor, hvad vi af Paradiset
har ved Adams fald forliset,
atter spirer frem og gror.

3

Under dine vingers skygge
som i barndomshjemmet trygge
vandrer vi trods storm og slud;
fries vi end ej for fare,
dog fra mørkets magt og snare
du bevarer os, vor Gud.

4

Under dine vingers skygge
lad kun korsets byrde trykke,
klage lyde på vor gang!
Fader! dine visdomshænder
kors til sejrens palme vender,
klageråb til jubelsang.

5

Under dine vingers skygge
lad mig hjertets tempel smykke
med min tro, min kærlighed,
lys og renhed, kraft og varme,
at til sidst i dine arme
jeg må slumre ind i fred!
DDS 50
H.A. Timm 1852.
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: J.P.E. Hartmann 1860
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UNDER DINE VINGERS SKYGGE
 Salmegennemgang af Lotte Boas
Når du hører sætningen ”Under dine vingers

bo i den verden, vi kender nu. Salmen siger, at

skygge”, hvad forestiller du dig så?

under Guds vinger er paradiset, og når vi er
under Guds vinger, spirer det frem igen.

Der findes et ordsprog, der lyder ”at tage nogen
under sine vinger”. Det betyder, at man tager

Vers 3 handler om, at der i ethvert menneskeliv

dem til sig og passer på dem.

er ”storm og slud”. Det betyder, at alle mennesker oplever svære ting i livet. Nogen oplever

Jeg forestiller mig, det er ligesom en høne, der

det tidligt i livet, andre oplever det sent. Der er

samler sine kyllinger under sine vinger.

stor forskel på, hvornår mennesker oplever at
livet kan være rigtig svært. Men alle oplever det.

Først lægger hønen æg, som hun varmer under

Salmen siger om det, at man ikke må give op. Det

sig indtil de klækker, og kyllingerne kommer til

kan være rigtig hårdt, men det bliver godt engang

verden. Dernæst bliver hønen ved med at samle

senere. Salmens siger, at Gud bevarer os, dvs

kyllingerne ind under sine vinger, hver gang de

han passer på os under sine vinger, og giver os

har brug for varme og tryghed.

mod os styrke til de ting, vi skal klare.

Men hvilken slags vinger har Gud?

I vers 4 står der mere om at livet kan byde på

Er de som kæmpestore englevinger, der kan

svær modgang og at man kan være ked af det

folde sig omkring en og passe på en?

og klage. Der står, at ”Korsets byrde” kan trykke.

Eller er de som selve himmelen?

Det kors, der tales om, er Jesu kors. Dengang han
skulle korsfæstes, skulle han også selv bære sit

Det tænker jeg på, når jeg synger denne salme.

kors ud til Golgatha, hvor korsfæstelsen skulle

Salmen handler om at leve og at dø, trygt

finde sted. Det betyder, at Guds søn selv levede

vidende Gud passer på en.

et liv med svære tider: han blev hånet og forladt

Dette tema slås an i vers 1.

af alle, han skulle alene bære sine byrder, han
blev mishandlet og ydmyget, og han blev slået

I vers 2 sammenlignes det at være under Guds

ihjel. Salmen handler om, at Guds søn også

vingers skygge med det at have et trygt barn-

kender til al den svære modgang, der kan være i

domshjem.

et menneskeliv.

Åndens barnehjem betyder, at vi har et hjem hos

Dernæst står der i vers 4, at Guds hænder ”Kors

vore forældre, men vi har også et åndeligt hjem

til sejrens palme vender”. Korset er et billede

hos Gud. Gud er som en mor og far, hvor man

på hvor svært livet kan være, og at Gud vender

har et trygt sted, hvor man hører hjemme.

korset til ”Sejrens palme” betyder, at Gud vender
ulykke til lykke.

I vers 2 står der, at der er noget, vi har forliset
ved Adams fald. Det betyder, at der er noget, vi

Som Gud lod Kristus opstå efter korsfæstelsen,

har mistet. Adam og Eva hørte nemlig til i Paradis

sådan vil Gud vende også vende menneskers

hos Gud. Men de vendte Gud ryggen og mistede

modgang, så alt kommer til at ende godt.

derfor Paradiset. I stedet kom de (og alle) til at
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Vers 5 handler om, at man kan være tryg, fordi
man kan høre til under Guds vingers skygge.
Modgang i livet får ikke det sidste ord at sige
over en.
Det gør døden heller ikke.
For Gud passer på sine børn.
Derfor kan ens hjerte kan være trygt. Man kan
leve i tro og kærlighed, og lad der bo lys og renhed, kraft og varme i ens hjerte.

  

I Bibelen står der sådan her:
”Jeg råber til dig, for du vil svare mig, Gud,
Ved dit øre mod mig, hør mine ord, vis din
underfulde troskab!
Med din højre hånd frelser du dem,
Der søger tilflugt for deres modstandere.
Vogt mig som din øjesten,
Skjul mig under dine vingers skygge.”
Salme 17,6-8
(Jeg kan især godt lide, der står:
” Vogt mig som din øjesten,
Skjul mig under dine vingers skygge.”)



Og der står
”for du blev min hjælp,
Og jeg jubler i dine vingers skygge” Salme 63,8
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