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F OR O R D
DE SENESTE ÅR ER DER BLEVET FØRT en indgående diskussion om den danske gudstjeneste, ikke mindst fordi biskopperne i 2017 nedsatte tre liturgiske arbejdsudvalg, som
skulle forberede og lægge op til en længere debat. Jeg har
selv fra begyndelsen af bidraget til denne debat i diverse publikationer, indlæg og foredrag, og det var min plan at samle
disse og en række supplerende overvejelser i et høringssvar
til de biskoppelige udvalgs rapporter.
Med udbruddet af corona-pandemien i foråret 2020 skete
der imidlertid to afgørende ting: For det første gav aflysningen af alle landets gudstjenester i en længere periode hen
over påsken anledning til en grundigere overvejelse over
gudstjenestens betydning og berettigelse – den glimrede
simpelthen ved sit fravær. For det andet blev fristen for indlevering af høringssvar til liturgirapporterne forlænget.
Da jeg desuden fik mulighed for at frigøre mig fra en
række forpligtelser, besluttede jeg mig derfor for at hellige
mig arbejdet med at skrive noget mere udførligt om den
danske gudstjenestes historie, teori og praksis, som jeg savner i debatten og i den teologiske litteratur i det hele taget.
Kun på baggrund af kvalificeret forskning og grundige overvejelser er det efter min bedste overbevisning muligt at
træffe evt. beslutninger om forandringer i noget så afgørende for kirken som dens gudstjeneste.
Det har været mig magtpåliggende at færdiggøre et manuskript, så det i god tid kunne foreligge til brug i den videre diskussion. Da jeg således har skrevet i et begrænset
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tidsrum (og med begrænset biblioteksadgang) har jeg ikke i
så høj grad, som jeg gerne ville, kunnet foretage grundige
kildestudier og føre indgående diskussioner med al den relevante litteratur. Selvom mange enkeltheder i det følgende
derfor kunne forbedres, tror jeg dog ikke, at det ville ændre
grundlæggende ved det hovedsynspunkt, som jeg ønsker af
fremføre i den aktuelle debat: at den danske gudstjeneste på
sin egen unikke måde, der er værd at værne om, viderefører
en gammel, fælleskirkelig tradition, og at det trods alle gode
grunde til at kæmpe for en udstrakt liturgisk frihed ikke giver mening at tale om et kristent fællesskab som den danske
folkekirke uden en fælles gudstjenestelig praksis med rod i
traditionen.
Det følgende falder i fire hoveddele, som også indholdsfortegnelsen giver et overblik over: 1) En indledning, der opridser problemstillingen ud fra fagudvalgenes rapporter og
en del af den eksisterende litteratur samt redegør for det videre forløb. 2) En historisk gennemgang af den danske gudstjenestes udvikling fra reformationen til i dag med fokus på
salmemessen søndag morgen. 3) En række teoretiske perspektiver på den danske gudstjeneste under inddragelse af
relevant teologisk og religionsvidenskabelig litteratur. 4) En
række konkrete forslag til gudstjenestens praktiske udformning, der kan danne afsæt for det videre aktuelle arbejde i
folkekirken.
Jeg håber, at de følgende sider vil blive taget godt imod
og diskuteret som et kvalificeret indlæg i diskussionen om
gudstjenesten. Første og anden del henvender sig nok især
til teologer og liturgisk interesserede kirkemusikere, men
jeg håber, at også interesserede lægfolk kan og vil læse med,
og at i hvert fald den korte tredje del kan indgå i en bredere,
folkelig debat.
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I N D L E D NI N G
MED UDTRYKKET ’DEN DANSKE GUDSTJENESTE’ forstår jeg
den dansksprogede, efterreformatoriske gudstjenestetradition, hvis hovedgudstjeneste er højmessen med nadver søndag morgen. Men ligesom alle andre fænomener er også
denne hovedgudstjeneste forbundet med en række andre
størrelser: i umiddelbar nærhed kirkelige handlinger,
hverdagsgudstjenester og andre gudstjenesteformer, skriftemål, sjælesorg, og kirkelig undervisning, og i den større
kontekst det øvrige samfund, som kirken er forbundet med.
Og ligesom alle andre fænomener har gudstjenesten også
sin historie: den vokser direkte ud af den latinske gudstjeneste i senmiddelalderen, som igen har lange historiske rødder
tilbage til urkristendommen, den antikke jødedom, datidens
omgivende samfund og hedenske religioner og ritualer. Men
hovedfokus i det følgende er på søndagens højmesse i den
særlige 500-årige danske tradition, hvor bl.a. salmerne indtager en hovedrolle. Det er den, der gennem en historisk undersøgelse og en række principielle drøftelser skal søges en
forståelse af, og over dens aktuelle udformning, de inddragne perspektiver skal kaste lys.
Det siger noget om de teologiske interesser her i landet,
at når det drejer sig om forståelsen af den historiske gudstjeneste i dens enkeltheder, er hovedværket stadigvæk C.T.
Engelstofts liturgihistorie fra 1840.1 Der er selv sagt sket meget siden, som kræver en opdateret fremstilling, og der fin1 Engelstoft, Liturgiens Historie.
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des da også værdifulde bidrag til forståelse af den danske
gudstjeneste, både historisk og aktuelt, i en række bøger,
håndbøger og artikler. I de senere år har en større inddragelse af bl.a. religionsvidenskabelige og empiriske tilgange desuden kastet nyt lys over forståelsen af gudstjenesten som andet og mere end udtryk for en bestemt teologi.
Det voksende felt, som liturgividenskab er i tysk og engelsk
teologi, har heller ikke kunnet undgå at smitte af på den
danske situation. Men en egentlig opdateret gennemgang af
den historiske gudstjeneste som udgangspunkt for diskussionen af den aktuelle gudstjeneste under inddragelse af nyere perspektiver mangler stadigvæk, og det er det, jeg forsøger at råde bod på med nærværende bog.
At liturgi og ritualer2 har været et lidet påagtet område i
dansk teologi har sin egen kringelkrogede historie, 3 som jeg
kun indirekte vil komme ind på. Kort sagt drejer det sig om
en bestemt forståelse af kristendommen, hvor forkyndelsen
forstås som det væsentligste, og hvor ritualer og religiøse
handlinger ses som menneskets forsøg på at betrygge tilværelsen i stedet for at leve af Guds ord. Gudstjenesten er et
instrument til ordets forkyndelse, men de rituelle handlinger har ingen selvstændig betydning uden om dette. Som
jeg vil vende tilbage i anden del, er det et temmelig problematisk synspunkt. Ritualer har en afgørende betydning
for mennesket, og gudstjenestens rituelle handlinger har således en afgørende plads i kirkens liv.

2 Jeg sondrer mellem liturgi som teknisk betegnelse for den kristne gudstjenestetradition og ritual som en mere generel betegnelse for fælles
handlinger. Mere om dette i afhandlingens anden del, men i øvrigt bruger
jeg disse og beslægtede ord som gudstjeneste og messe lidt i flæng alt efter sammenhængen.
3 Se hertil Petersen, Ritologien; id., Den protestantiske traditions ritualforståelse; Garne, Natur og religion, 24-29; id., Den liturgiske vending.
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Her til indledning skal blot konstateres, at en bestemt
nedarvet teologisk fordom har spærret for nærmere interesse for, hvilken betydning den konkrete gudstjeneste kan
siges at have ud over at være ramme for ordets forkyndelse.
En fordom, som endda ofte bevidst eller ubevidst bæres med
over i beskæftigelsen med gudstjenesten. Tydeligst kommer
det til udtryk i A.F. Nørager Pedersens bog om gudstjenestens teologi fra 1969, hvor kristendommen forstås som et
opgør med religiøsitet og ritualer overhovedet:
Ved Jesus Kristus er enhver gudstjenstlig mulighed
afskåret, han har som den eneste og én gang for alle
gennem sit liv og ved sin død udført den sande
tjeneste for Gud, og nu tilsiges glæden og håbet
herfra menneskene midt i deres almindelige eksistens,
hvor de under deres skabte vilkår søger mod
hinanden og ud af deres fortabte tilværelse råber til
Gud, idet evangeliet forkyndes om Guds suveræne
godhed. Offeret til Gud i den sakrale sfære er afløst af
ordet fra Gud i den profane eksistens.4
Skønt hans bog forløber som en historisk gennemgang af
gudstjenestens historie (den udførligste på sin tid og indeholdende en værdifuld bibliografi), er Nørager Pedersens bedømmelse af den historiske gudstjeneste altså konciperet ud
fra dette ritual-kritiske grundsyn. Liturgien er til, ”fordi
Guds ord skal forkyndes.”5 Dette opfattes som det lutherske
princip. Det betyder ikke, at kun prædikenen er væsentlig,
som det let misforstås, for også salmerne og gudstjenestens
øvrige ord kan ”direkte udtrykke budskabet med dets
glæde.”6 Men det betyder dog, at forholdet mellem ’indhold’
(evangeliet) og ’formen’ (liturgien) bliver et forhold mellem
4 Pedersen, Gudstjenestens teologi, 39.
5 Ibid., 143.
6 Ibid., 187.
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hersker og tjener: ”Medens ordet i religionen er mægtigt i
kraft af den handling, det er en del af, har handlingen inden
for evangeliets område alene sine muligheder ud fra det ord,
under hvis domæne den er inddraget.”7 Ifølge Nørager Pedersen er alle former for ritualer udtryk for en fejlagtig tro
på, at man har fået en mindelig ordning med Gud, hvormed
man kan opretholde sit liv. Liturgi kan kun legitimeres som
”et forbavsende udtryk for Guds indrømmelse til vor vrangvillighed og selvoptagethed, men aldrig som Guds accept af
vores fromhed og tilbedelse,” hedder det i bogens konklusion.8
Til forsvar for Nørager Pedersens synspunkter kan man
sige, at denne ritualkritik med en vis ret kan hente legitimitet i Ny Testamentes skildring af Jesu opgør med den rigide
lovforståelse og ritualoverholdelse hos hans landsmænd. Et
opgør, som igen har rødder i profeternes kultkritik og den
generelle ’aksiale’ vending i tiden op mod Kristi fødsel, hvor
en lang række kritisk tænkende personer fra forskellige kulturers ’arkaiske’ samfund i deres søgen efter sandhed begyndte at sætte spørgsmålstegn ved etablerede normer og
ritualers berettigelse.9 Omvendt må man dog sige, at kristendommen fra første færd var kendetegnet ved gudstjenestelignende sammenkomster10 og på den måde aldrig var udtryk for et fuldbyrdet brud med det rituelle fællesskab –
medmindre man da vil tolke Paulus’ forsøg (bevidnet i 1
Kor) på at skabe en evangelie-afspejlende orden i menighedens nadversammenkomster som et misforstået udtryk for
fokus på gudstjenesten som noget ’i sig selv,’ sådan som
nogle fortolkere har haft en tendens til.11
7 Ibid., 201.
8 Ibid., 214.
9 Bellah, Religion in Human Evolution, 265-323; Jensen, Robert Bellah.
10 Hallbäck, Det Nye Testamente, 15; Nielsen, Højmessen, 15.
11 Brøndsted, Sakramente eller Forkyndelse, 308.
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Når jeg fremhæver Nørager Pedersen, er det også, fordi
hans bog er et prægnant udtryk for en signifikant tendens i
moderne beskæftigelse med gudstjenesten, hvor gudstjenesten bedømmes ud fra eksterne – mere eller mindre abstrakte – kriterier. Teologien er primær, gudstjenesten sekundær. I stedet for at følge det traditionelle ordsprog lex orandi, lex credendi (bønnens lov er troens lov) og forstå gudstjenesten som arnested for kirkens tro og lære, 12 forstås den
teologiske refleksion over ordets forkyndelse som den
rettesnor, hvormed gudstjenesten skal tilrettelægges. Allerede N.F.S. Grundtvig diagnosticerede i sit opgør med H.N.
Clausen i 1825 denne tendens til at bytte om på faktorernes
orden og lade en intellektuelt konciperet teologi bestemme
forholdene i stedet for at tage udgangspunkt i den historiske
overlevering og aktuelle praksis og forstå teologien som en
udfoldelse heraf.13
Når teologen er skolet i grundig granskning af teologiske
tekster og filosofisk argumentation, og dette ses som en forudsætning for at kunne bestride præsteembedet, er det
svært at komme ud over denne nedarvede tendens til at se
teologien, der så med overgangen til præsteembedet bliver
til ’forkyndelsen,’ som primær og liturgien som sekundær.
Men hvis vi vil forstå gudstjenesten, er vi for mig at se nødt
til at gå ind på dens egne forudsætninger og se på, hvordan
den fungerer, og hvilken teologi, der her kommer til udtryk
i ord og handling. Det dur ikke at se den som udtryk for andre bagvedliggende teologiske motiver end dem, den selv
lader komme til udtryk. Først en grundig undersøgelse af
gudstjenesten kan fortælle os, hvad der her er på færde – og
så kan vi strides om teologien og gudstjenestens udformning bagefter.
12 Rønkilde, Gudstjeneste, 18-20; Lathrop, Holy Things, 4-10.
13 Se fx Garne, Romantik og kristendom, 166.

17

D E N D A N S K E G U D S TJ E N E S T E

Jeg kommer tilbage til sådanne overvejelser over forholdet mellem teologi og liturgi i anden del, men en afgørende
pointe er, at man ikke kan adskille teori og praksis, selvom
man gør det i, ja, praksis. Når jeg nævner det allerede her til
indledning, skyldes det også en fornemmelse af, at biskoppernes tre udsendte rapporter og de to vigtige bøger, der p.t.
er udkommet i debatten, nolens volens viderefører tendensen til at anskue gudstjenesten på andre eksterne præmisser
end dens egne.
I Jakob Wolfs og Bent Flemming Nielsens bøger om gudstjenesten,14 som jeg begge har anmeldt udførligt,15 og som
har været negativt bestemmende for min tilgang, finder man
ingen konkrete analyser af den danske gudstjeneste i dens
fulde sammenhæng. Mens Wolf fokuserer på gudstjenesten
som et atmosfærisk kunstværk, der kultiverer følelserne, fokuserer Bent Flemming Nielsen på den danske efterreformatoriske gudstjenestes nadverdel og dens teologi, som han
sammenligner med eukaristiske ordninger fra oldtid og middelalder uden at skele særlig meget til den udvidede gudstjenestlige kontekst, som nadverdelen indgår i (og som vi ved
meget om for den danske gudstjenestes vedkommende, men
kun lidt for den oldkirkeliges). Der bliver for mig at se derfor noget luftigt over deres analyser som bidrag til den aktuelle diskussion om gudstjenesten, når den faktiske, konkret
udfoldede gudstjeneste forsvinder fra blikket. Desuagtet har
begge forfattere bidraget med vigtige erkendelser og oplysninger, som jeg vil trække på og diskutere løbende i det
følgende, og som er med til at højne debatten om fremtidens
gudstjeneste. Men for mig at se kan diskussionen ikke
komme ud af stedet, hvis ikke vi dykker grundigt ned i den
hele gudstjeneste og anskuer den på dens ’egne’ præmisser.
14 Wolf, Gudstjenesten; Nielsen, Højmessen.
15 Garne, Anmeldelse; Id., Debatten.
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Det kunne man forvente, at de tre arbejdsgrupper, som biskopperne nedsatte i 2017, ville forsøge, men resultatet af
deres bestræbelser, som er fremlagt i de udsendte rapporter,
falder noget anderledes ud.
a. Rapporterne
Jeg ønsker ikke at gå ind i udførlige diskussioner med de tre
udsendte rapporter. Dertil er de dels for forskellige i deres
udtryk og sigte, og dertil kommer de fire såkaldte pixi-udgaver, der ikke afspejler de bagvedliggende rapporter en-tilen,16 sådan at en samlet drøftelse ikke er mulig, dels ønsker
de netop at lægge op til debat. For mit eget vedkommende
har de især været igangsættende som en stærk påmindelse
om, hvor underprioriteret det liturgiske område er i dansk
teologi – og alle rapporterne udtrykker da også ønsker om
mere forskning på området.
Overordnet kunne man være betænkelig allerede ved
udvalgenes arbejdsdeling, idet autorisation, gudstjeneste
samt dåb og nadver er blevet behandlet i tre forskellige
udvalg. Giver det mening at diskutere spørgsmålet om frihed og fasthed løsrevet fra den konkrete gudstjenestlige
sammenhæng? Giver det mening at behandle nadveren som
et selvstændigt emne uden skelen til den faktiske højmesse,
hvor den finder sted? Resultatet er i hvert fald blevet tre meget forskelligartede udgivelser.
Den første rapport, Folkekirkens liturgi – mellem frihed og
fasthed, som udsendtes allerede i 2018 et år før de øvrige
rapporter, er kort og opstiller en række scenarier for fremtidig autorisation – som uddybes i en række vedhæftede baggrundsartikler. Det er altså et retningsanvisende dokument
for det videre arbejde. Den anden rapport, Gudstjeneste. Om
16 Alle dokumenter er tilgængelige via folkekirken.dk.
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gudstjenestelivet i den danske folkekirke, består af 12 relativt
letlæste kapitler om forskellige aspekter ved gudstjenesten,
som alle afsluttes med en række spørgsmål. Her er altså tale
om et mere bredt henvendt diskussionsoplæg. Endelig er
rapporten Dåb og nadver. Om sakramenterne i Den danske
Folkekirke en længere redegørelse for især teologiske synspunkter og problemstillinger forbundet med de to sakramenter, uden at der tages meget stilling til den konkrete liturgiske udformning af dåbs- og nadverritualerne – hvilket
man ellers ville forvente var en opgave for en liturgisk arbejdsgruppe. I stedet redegøres der for, hvad man opfatter
som den korrekte lutherske teologi, og der anføres en række
’opmærksomhedspunkter.’ Der er altså tale om en systematisk-teologisk afhandling.
Samlet set giver det et indtryk af et arbejde, der ikke er
helt på det rene med, hvad den overordnede retning er, ud
over at det skal føre til en bredere debat. Men en bredere debat, som skal føre hvorhen? Formand for Grundtvigsk
Forum Kirsten M. Andersen har meget godt opsummeret
den forvirring, man står tilbage med efter læsning af rapporterne: ”Hvad er det for en slags tennis vi spiller? Det er vi
mange, der savner nogle klarere meldinger på.”17
Meningen må jo være at lægge op til en drøftelse af,
hvordan gudstjenesten skal se ud i fremtiden. Men i hvilken
retning arbejdsgrupperne forestiller sig, at evt. reformer vil
gå, er det svært finde ud af. Det kommer tydeligt til udtryk i
den måde, rapporten om gudstjenesten forholder sig – eller
rettere: undlader at forholde sig – til rapporten om autorisation.
I sidstnævnte foreslås en såkaldt ordo-model, hvor gudstjenestens overordnede forløb samt en række af de mest af17 Referat fra årsmøde i Grundtvigsk Forum, Dansk Kirketidende nov.
2019.
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gørende formuleringer er autoriserede, men hvor der så i
øvrigt er frihed til variationer undervejs. Sådan sikres genkendelighed på tværs af enkelte menigheder, samtidig med
at man opnår en udstrakt grad af frihed. Ordo-tankegangen
(som jeg vil vende tilbage til løbende): at gudstjenesten forløber som samling-ord-måltid-sendelse, har både historisk
og økumenisk meget for sig, idet en liturgisk ordo-struktur
kan genkendes i kirker på tværs af tid og grænser, 18 så det
virker for mig at se som et kvalificeret bud på et gennemtænkt princip for det liturgiske arbejde.
I rapporten om gudstjenesten forholder man sig dog kun
i meget begrænset omfang til den foreslåede ordo-model.
Det lader til, at arbejdsgruppen ikke rigtigt har forstået tankegangen bag (som dog også kun er kort udfoldet i den første rapport) eller villet sætte sig ind i den relevante litteratur. Der henvises mod slutningen af rapporten til den første
rapports (eller dvs. pixi-udgavens formuleringer om en)
skelnen mellem en konservativ og en fri model og så ’mellemvejen.’ Men i stedet for at gå ind på den foreslåede ordotankegang foreslås en fjerde model:
Efter vores gruppes opfattelse kan scenarierne
suppleres med en fjerde, der afspejler en udbredt
forståelse af autorisationsbegrebet, hvor den
nuværende 92-ordning forstås ud fra autorisationens
ånd frem for dens bogstav, og altså som en rettesnor
snarere end en facitliste. Denne tolkning kan opfattes
som en allerede fungerende mediering af model 1 og
model 2, hvor friheden er fastholdt af ordningens
lutherske ånd. Dette scenarie forudsætter biskoppens
aktive tilsyn og ikke mindst samarbejdet mellem

18 Se fx Lathrop, Holy Things, 33-83.
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menighedsråd på den ene side og præst og organist på
den anden. 19
Her undsiges for det første arbejdet bag den første rapport og for det andet hele anledningen til at igangsætte liturgiarbejdet, nemlig den relativt forvirrede situation, som
hersker med uoverensstemmelse mellem ordning og praksis.20 Arbejdsgruppens fjerde scenarie rejser da også flere
spørgsmål, end det besvarer: hvad er det for en ånd, der er
tale om, som er autorisationens, og som er luthersk? Ånden
har det jo som bekendt med at blæse, hvorhen den vil. Hvorfor er det nødvendigvis bedre med en appel til autorisationens ånd end en klar og umisforståelig ordning, der udstikker rammerne for friheden? Hvordan forestiller arbejdsgruppen sig den fremtidige ordning og biskoppens rolle som
tilsynsførende? Det forekommer mig, at man hermed lægger
op til en høj grad af vilkårlighed, hvor det bliver den tilsynsførendes temperament og ikke de gældende ordninger, der
bliver styrende for tilsynet med gudstjenesten. For mig at se
er dette alle fromme ønsker om et frit samarbejde i den rette
ånd til trods ikke en farbar vej.
Konklusionen på min læsning af rapporterne bliver, at
det næste skridt i arbejdet må blive en grundigere undersøgelse af, hvor langt den foreslåede ordo-tankegang holder i
et møde med den historiske gudstjeneste, med teoretiske
overvejelser og endelig med forsøget på at udforme en praktisk anvendelig gudstjenesteordning efter dette princip.
Denne konklusion udstikker principperne for inddelingen af
bogen, hvis forløb der nu skal gives en oversigt over.

19 Gudstjeneste, 57.
20 Folkekirkens liturgi, 8-9.
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b. Oversigt
For mig at se må den liturgiske ordo ikke forudsættes som et
abstrakt datum, men læses ud af de aktuelle og historiske
gudstjenesteordninger. Det er mine tese, at der i den danske
gudstjeneste kan spores en udviklet og mere udførlig liturgisk ordo, der har rod i den latinske gudstjeneste, og som
må betragtes som forpligtende, medmindre man vil stille sig
helt uden for den tradition, folkekirken står i. Det er altså i
bund og grund den samme gudstjeneste, der bliver og er blevet holdt på tværs af tid og sted – med de forskydninger og
variationer, som lokale forhold nu engang medfører – når
der ikke er tale om decideret ’misbrug.’ De konkrete ordninger kan og skal naturligvis prøves og diskuteres ud fra både
historiske, teoretiske og praktiske perspektiver, men til dette
formål er rekonstruktionen af den liturgiske ordo, eller det
man også kunne kalde gudstjenestens grundlæggende mønster, særdeles anvendelig. Idet ordoen kan konciperes på
forskellige måder, fordi den kun findes i kraft af de faktisk
afholdte gudstjenester, er der naturligvis ikke tale om en fast
og tidløs størrelse, men om en abstraktion, der hjælper os
med at forstå, hvad der er på færde i gudstjenesten.
I første del foretager jeg en minutiøs gennemgang af den
konkrete gudstjeneste, som den er foreskrevet i de skriftlige
kilder, vi har adgang til. Når det sker så detaljeret og næsten
skematisk, som det gør, skyldes det et ønske om at trænge
grundigt ned i de historiske ordninger, så vi kan få et udførligt billede af, hvordan en gudstjeneste er forløbet fra begyndelse til ende. Læseren kan evt. springe lidt let hen over
visse afsnit, hvis det bliver for trættende at læse gennemgangene led for led, og så evt. vende tilbage senere alt efter
interesse og behov.
Først præsenteres den liturgiske ordo, som Luther og
med ham de danske reformatorer forudsætter og viderebear23
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bejder i deres gudstjenesteordninger. Disse efterreformatoriske gudstjenesteordninger kan nok teologisk forstås som
mere eller mindre tilfældige forsøg på at give forkyndelsen
af Guds ord den rette form, men i praksis er der i store træk
tale om en videreførelse af den latinske messe, nu på modersmålet, men selvfølgelig med en række ændringer i enkeltheder, som skyldes reformationens teologiske særpræg. I
gennemgangen af Luthers to forslag til gudstjenesteordninger fra hhv. 1523 og 1526 fokuseres der på, hvordan de
begge kan ses som et forsøg på at videreføre den hidtidige
gudstjeneste uforfalsket med fjernelse af en række ’misbrug’
og oversættelse til modersmålet. Snarere end at være to forskellige parallelordninger, som forskningen har hævdet, er
der tale om en glidende overgang imellem dem.
De danske reformatorer følger i store træk Luthers forslag til reform af gudstjenesteordningen, selvom der ikke er
tale om en direkte implementering af Luthers forslag, men
snarere om en broget udvikling med mange variationer og
inspiration fra flere steder. Men hovedlinjen i gudstjenestereformerne følger Luthers forslag: den latinske gudstjeneste oversættes til dansk, renses for sine misbrug – dvs. at
nadverens kanon af bønner med en fremherskende offerterminologi fjernes – og der indføjes en række elementer, der
sikrer, at den nye evangeliske forkyndelse kan komme til
udtryk i de gamle former. Her kommer salmerne i overensstemmelse med tankegangen hos Luther til at indtage en
afgørende plads. Salmer på modersmålet erstatter mange
(men ikke alle) de latinske gudstjenesteled og bliver samtidig bærere af ordets forkyndelse, sådan at den nye evangeliske forståelse lægges i munden på menigheden og synges
ind i hjerterne. Men rigtig meget forbliver, som det var før,
og den liturgiske ordo bevares på et overordnet plan i en ny
transponering, selvom enkelte led byttes om og nyformule24
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res. Dog er der også med Luther og reformationen sat noget
i gang, der flere århundreder senere fører til mere markante
brud med traditionen, hvorfor historiske undersøgelser som
den nærværende må til, for at man kan se den lange linje af
kontinuitet. Gennemgangen her af reformationstidens gudstjeneste, som var fastlagt i Kirkeordinansen fra 1539 og i
Peter Palladius’ alterbog fra 1556, vil fokusere på Hans Thomissøns salmebog fra 1569 og Niels Jesperssøns graduale fra
1573, der tilsammen giver et fyldigt indtryk af, hvordan den
konkrete ’evangeliske messe’ har set ud, og hvilke variationer der har været i den fastlagte gang.
Med enevælden og Danske Lov opstår ønsket om en total
ensretning af landets gudstjenesteliv. Indtil da, og især i de
første år efter reformationen, har billedet været mere broget
og varieret, end gennemgangen måske kan give indtryk af.
Det er vigtigt at understrege også mhp. på den aktuelle diskussion, hvor mit ønske ikke er, at vi skal tilbage til en total
ensretning, men til en variationsfrihed inden for traditionens rammer og i reformationens ånd. Bestemmelser for
enevældens ensrettede gudstjeneste, der i mangt og meget
må ses som en videreførelse af traditionen, findes i Kirkeritualet fra 1685, der følges af Biskop Baggers alterbog i 1688
og endelig i 1699 af Kingos salmebog og graduale, hvor der
ryddes ud i latinen og op i traditionen. Her møder vi en gennemreguleret salmesangsmesse, der har sin helt faste karakter, men som veksler med året og dagen, sådan at de bibelske tekster, der prædikes over, sætter deres præg på gudstjenesten. Denne salmesangsmesse må, selvom den på visse
punkter forekommer forvirret og overlæsset, ses som kulminationen på reformationens bestræbelser på at skabe en
gudstjeneste, hvor traditionens liturgiske led erstattes af salmer på modersmålet, som også tjener ordets forkyndelse.
Set i både traditionens og nutidens lys er det dog problema25
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tisk, at prædiken kommer så meget i fokus, at nadveren
skubbes ud og bliver en slags appendix til skriftemålet.
Det bliver ofte sagt, at Kirkeritualets gudstjeneste forbliver uændret i over 200 år. Det er dog en sandhed med modifikationer. Det er rigtig nok, at alle reformforslag, som der
er ikke så få af, kuldsejler, men der sker faktisk ændringer.
For det første vedtages der løbende en række mindre ændringer, som bl.a. trykkes fortløbende i nye oplag af alterbøgerne. For det andet og vigtigere er salmerne en så bærende
del af den danske gudstjeneste, at en ny salmebog de facto
må betragtes som en ny gudstjenesteordning – selv når det
liturgiske forløb forbliver nogenlunde det samme. Således
må det store brud med traditionen siges at indtræffe med
Evangelisk-christelig Psalmebog i 1798, hvor forståelsen af
salmerne som liturgiske led er helt forsvundet til fordel for
et rationalistisk syn på gudstjenesten som middel for den
rette forkyndelse og moralske belæring.
Dette brud med traditionen får dog ikke lov at stå uantastet ret længe. Af de mange teologer, der bidrager til diskussion om og udvikling af gudstjenesten, kommer ingen til at
få ligeså afgørende betydning for den senere tid som N.F.S.
Grundtvig (1783-1872). Det gør han ikke kun pga. sin teologiske originalitet og polemiske iver, som bl.a. er medvirkende til at få sat en stopper for en række afgørende reformer, men især fordi han med sin store salmeproduktion restaurerer og fornyer den danske salmemesse. Der går dog en
rum tid, inden Grundtvig for alvor kommer til sin ret i de
autoriserede salmebøger, så hans bidrag til gudstjenestens
historie skal mere ses over det lange stræk – og venter
endnu på at blive fuldstændig forstået og udfoldet, idet det
frie salmevalg og salmebogens inddeling efter læremæssige
principper medvirker til at blokere for forståelsen af salmerne som bærere af den liturgiske tradition.
26
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Efter Grundtvigs tid foretages der en række mindre, men
alligevel afgørende reformer. Anden tekstrække indføres i
1885, og nye ritualer for dåb og nadver vedtages i 1912.
Først i 1950’erne får det genforenede Danmark en ny fælles
salmebog, hvor Grundtvig kommer til at indtage en afgørende rolle. Fra 1950’erne og frem føres der indgående diskussioner om reformer af kirkens gudstjeneste, og flere prøveordninger og kommissionsrapporter når at blive forkastet,
inden biskopperne tager affære og relativt hurtigt udarbejder og indfører nye ritual- og alterbøger, der kan udkomme samtidig med den nye autoriserede bibeloversættelse i 1992. Denne nuværende højmesseordning er i det
store og hele tro mod den liturgiske ordo og den gudstjenestlige tradition fra før og efter reformationen, men en række
problematiske enkeltheder kan diskuteres – og evt. udbedres i en kommende ordning.
Inden jeg i tredje del fremsætter en række konkrete bud
på, hvordan der kan ryddes op og udbedres i de gældende
gudstjenesteordninger, følger anden del, der rummer en
række teoretiske perspektiver på gudstjenesten. Nok er den
historiske redegørelse og forsøget på at fremlæse en liturgisk ordo af det historiske materiale en afgørende forudsætning for videre drøftelser, men uden den teologiske refleksion bliver det liturgiske arbejde let arkæologisk afstøvningsarbejde. Det er ikke nok at sætte de gamle buster frem
til skue, der må også overvejes, hvad der er på spil i traditionen, og hvordan gudstjenesten tager sig ud for en aktuel teologisk betragtning. Det betyder ikke, at de teologiske kriterier for bedømmelse hentes eksternt uden om den liturgiske
tradition, men det betyder, at denne må ses i lyset af en kritisk refleksion. Desuden er den forståelse af ritualet og dermed af gudstjenesten som noget primært, der fremlægges i
anden del, den teoretiske forudsætning for, at jeg overhove27
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det gør så meget ud af gudstjenestens konkrete udformning
i første del. Gudstjenestens konkrete udformning er ifølge
min forståelse alt andet end ligegyldig.
Anden del er opdelt i fem kapitler. I det første betragtes
gudstjenesten som ritual ud fra aktuel teoridannelse i religionsvidenskaben, hvor Roy Rappaports systemteoretiske
ritualteori melder sig som den afgørende samtalepartner.
Rappaport ser ritualet som menneskets grundlæggende ytring og som bærer af sin egen form for kommunikation. Det
gør hans teori anvendelig som en måde at få blik for gudstjenestens egenart såvel som dens mere generelle karakter
af et menneskeligt ritual. Rappaports teorier lader sig desuden forbinde med en række ansatser i aktuel teologi, der ønsker at forstå, hvad der er på spil i gudstjenesten under det
eksplicitte formulerings-niveau, hvor den teologiske refleksion ofte befinder sig.
På baggrund af de ritualteoretiske betragtninger diskuteres spørgsmålet om gudstjenestens ordo, som har været
medstyrende for min interesse for det historiske stof, og
som bliver bestemmende for forslagene i tredje del. Ordotankegangen er først og fremmest formuleret i den såkaldte
liturgiske teologi, som ser liturgien som den primære teologi, ligesom religionsvidenskaben betragter ritualet som
den primære religiøse ytring. Jeg foreslår på baggrund af de
historiske redegørelser at formulere en udvidet dansk-luthersk, men økumenisk orienteret liturgisk ordo, der dels kan
sammenfatte, hvad der er på spil i den liturgiske tradition,
dels kan være retningsanvisende ikke alene for det liturgiske arbejde, men også for den teologiske refleksion. Desuden foreslås to andre måder at anskue ordoen på, nemlig
dels at se på de forskellige gudstjenestlige ’spil’ såsom bøn
og lovsang, som gammeltestamentleren og religionshistorikeren Bernhard Lang har foreslået i sin bog om gudstjene28
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stens historie, dels de grundlæggende teologiske temaer,
som Regin Prenter har formuleret i en artikel om gudstjeneste og teologi.
Derefter identificeres en række teologiske temaer, som
kommer til udtryk i gudstjenesten, både eksplicit i formuleringerne og mere implicit i strukturen og handlingerne.
Disse teologiske temaer er også genstand for refleksion i
den systematiske teologi, hvorfor en mere principiel drøftelse er på sin plads i en overvejelse over, hvad gudstjenestens teologi er. Jeg fokuserer i fremstillingerne på temaerne
tilbedelse, treenighed, frelseshistorie og typologi, offer samt
forståelsen af sakramenterne. Her trækker jeg bl.a. også på
Regin Prenters vigtige artikler om gudstjeneste og teologi.
Gudstjenesten er meget mere end ord, og da fremstillingen af gudstjenesten er en lang tekst om andre tekster, er
det bydende nødvendigt ikke at glemme den kropslige og
materielle side af sagen. Derfor følger en kort præsentation
af to nyere krops-orienterede tilgange til gudstjenesten
(Frank C. Senn, James K.A. Smith). Ved krop forstås ikke
alene de gudstjenestedeltagendes legemer, men også den
udvidede krop, som samspillet mellem menighed, liturgi og
kirkerum er, samt gudstjenestens atmosfære (Wolf). Til forståelsen af gudstjenestens kropslige sammenhæng hører
også en drøftelse af musikkens afgørende betydning. Derfor
indgår der en også overvejelse om gudstjenestens ’klang,’
hvor jeg bl.a. diskuterer Thomas Laubs’ reformprogram for
salmesangen.
Endelig udvider jeg til sidst i anden del blikket lidt og ser
på, hvilke mangler vores aktuelle gudstjeneste kan siges at
have, og jeg diskuterer bl.a. gudstjenestens ’politiske’ dimension. Jeg drøfter derfor indsamlingens afgørende betydning og peger kort på problematikken i at balancere mellem
kirkens opgave med at bære vidnesbyrd om en politisk mod29
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magt på den ene side og folkekirkens funktion som befolkningens ritualforvalter på den anden side.
I den korte tredje del vover jeg så endelig på baggrund af
de forudgående dele at fremsætte et forslag til en ny gudstjenesteordning, der er tro mod traditionen, men muliggør
så frie rammer, som man kan tænke sig, uden at fravige
princippet om lex orandi, lex credendi, altså at en fælles gudstjeneste er en ufravigelig forudsætning for at tale om et
kirkeligt fællesskab. Fyldigst er forslaget til en ny højmesseordning, men jeg fremsætter også et begrundet forslag til et
nyt dåbsritual og kommer med overvejelser over de kirkelige handlinger, autorisationen og tilsynets betydning, samt
hvilke principper man kan lægge til grund for et kommende
arbejde med en ny salmebog.
Jeg er ikke tilhænger af frihed for frihedens skyld, men af
frihed inden for traditionens rammer. Kirken er til som en
overleveret tradition, hvorfor det nye aldrig er godt i sig
selv, selvom ændringer og reformer altid er nødvendige for
at fastholde os på sagen og undgå formel stivhed. Derfor må
en ny gudstjenesteordning fastholde det umistelige i traditionen samtidig med, at der gives den fleksibilitet, som forskellige tider, steder og temperamenter nødvendiggør. Her
er det givende at fæstne blikket på, hvordan Luther og den
tidlige reformation gav indrømmelser til stor liturgisk frihed
og samtidig arbejdede nænsomt med videreførelse, oversættelse og restaurering af den overleverede gudstjeneste.
Det er ikke enevældens ensretning eller oplysningstidens
nedbrydning af traditionen, men reformationens balancegang mellem fasthed og frihed, der skal være forbillede for
fremtidens liturgiarbejde.
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c. Litteratur
Jeg har allerede strejfet en del af den litteratur, jeg vil inddrage, men vil nu for overblikkets skyld knytte nogle bemærkninger til det udvalgte materiale, som jeg baserer min
fremstilling på. Også fordi emnet ikke er udtømt med nærværende bog, og andre forhåbentligt kan blive inspirerede
til at arbejde videre med stoffet.
Da den danske liturgihistorie er et underbelyst emne, må
der hentes en del oplysninger i den almene kirkehistorie og
den hymnologiske litteratur, hvor især sidstnævnte ikke kan
undgå at komme ind på gudstjenestens historie.
Den historiske redegørelse baserer sig dog først og fremmest på studier af de vigtigste kilder til den historiske gudstjeneste, dvs. kirkeordninger, salme- og alterbøger, hvoraf
de fleste findes i nyere, kommenterede udgaver eller er tilgængelige som indscannede filer fra Det Kongelige Bibliotek. En vanskelighed består imidlertid i at få overblik over
de mange løbende ændringer, som ikke findes i hovedkilderne. Her er der en vigtig opgave for den kirkehistoriske
forskning, som jeg kun i beskedent omfang kan bidrage til.
Holger Villadsen, der var liturgisk sekretær for biskopperne
ifm. 1992-ordningens indførelse, har ydet et værdifuldt arbejde med at samle materiale og lave en række oversigter
over den liturgiske udvikling og står desuden bag tre vigtige
bøger, som jeg refererer til undervejs. Der er også en del oplysninger at hente i Bent Flemming Nielsen nye bog om højmessen, der trods sit snævre fokus på nadveren samler en
del stof og bidrager med nye forståelser. Uvurderlig er også
S. Widdings bog om dansk messe, tide- og salmesang i reformationstiden, der sammenholder reformationens ordninger med den latinske messe led for led. Af ældre og nyere
danske oversigtsfremstillinger om gudstjenesten og dens historie er Søren Sørensens efter min overbevisning den bed31
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ste, selvom den er skrevet før den nuværende ordning fra
1992.
Litteraturen om Luther er en hel verden for sig selv, og
diskussionerne er ofte komplicerede. Bogen her skal derfor
ikke betragtes som et bidrag til Lutherforskningen, men til
dansk kirkehistorie og især praktisk teologi. I min forståelse
af Luthers gudstjenesteordninger trækker jeg på Robin Leavers tankevækkende lille bog om salmesang på modersmål i
Wittenberg under reformationstiden, der ser Luthers to ordninger som mere forbundne, end man ofte er tilbøjelig til.
Med sin redegørelse for principperne bag den nye salmesang giver Leaver indirekte en plausibel forklaring på,
hvorfor den danske ordning blev som den gjorde, når den
nu var så stærkt inspireret af Luther. En anden afgørende
udgivelse er bogen Luthers salmer på dansk, der gennemgår
alle Luthers salmer samt deres historie og liturgiske brug i
Danmark.
Forståelsen af salmerne som bærende for gudstjenesten
har jeg først og fremmest fra Christian Thodberg, der i en
række publikationer gennem årene, hvoraf jeg kun inddrager nogle, har argumenteret for dette synspunkt, som jeg
finder overbevisende. Thodberg er undertiden præget af
nogle eksistensteologiske idiosynkrasier og har nogle lidt
fantasifulde rekonstruktioner af den ældre historiske gudstjeneste, men han er efter min overbevisning den, der bedst
har forstået, hvordan salmerne bærer liturgien i den danske
gudstjeneste. Thodberg står også bag et værk om de danske
dåbsritualer, som jeg var med til at udgive som bog i 2017,
og som jeg henviser til for gennemgang af de danske dåbsritualer, der ikke er i fokus her.
Litteraturen om den oldkirkelige og middelalderlige liturgi er også en – hastigt voksende – verden for sig, og her
kan jeg ikke kalde mig ekspert. Jeg har derfor efter bedste
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evne undersøgt markedet for samlede fremstillinger, der ser
ud til at rage op i mængden, og som jeg har kunnet konsultere. Det drejer sig især om Frank C. Senns monumentale liturgihistorie fra 1997, Bent Flemming Nielsens danske oldkirke-liturgihistorie fra 2017, Jörg Neijenhuis’ og Karl-Heinrich Bieritz’ tyske lærebøger i liturgik samt de ældre standardfremstillinger Leitourgia og Jungmanns Missarum Sollemnia. Jeg anvender desuden enkelte steder en i samtiden
meget udbredt messefortolkning af William Durand (12301296, også kendt som Durandus fra Mende eller Guillaume
Durand), der minutiøst gennemgår det, han opfatter som
den fælles messe på tværs af lokale variationer, og således
giver os et unikt indblik i den latinske messes udformning i
middelalderen.
Noget, der er totalt fraværende i min fremstilling, er de
nyere empiriske undersøgelser af, hvordan gudstjenesten
opleves af ’deltagerne.’ Dette aspekt har jeg måtte udelade,
da det ville sprænge rammerne for fremstillingen, og dels
kan tale for sig selv, dels bliver rigeligt prioriteret (og finansieret) i den aktuelle folkekirkelige debat. Uden at fornægte,
at man kan lære meget af empiriske studier, slår denne afhandling altså på tromme for vigtigheden af historisk arbejde og teologisk refleksion rodfæstet i liturgisk praksis.
Den litteratur, som inddrages i anden del, er valgt ud fra
et skøn over, hvad der var formålstjenstligt i sammenhængen, og afspejler snarere end en systematisk inddragelse af
gudstjenesterelevant litteratur mine egne personlige interesser og forudsætninger, som et skriftligt arbejde altid vil gøre.
I tredje del, som jeg forsøger at gøre så kort som muligt,
inddrager jeg ikke andre forslag til nye gudstjenesteordninger. Mine forslag skulle gerne kunne stå for sig selv og være
begrundet ud fra de forudgående undersøgelser, og det bør
tilfalde andre at foretage evt. sammenligninger mellem for33
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skellige forslag med henblik på det videre arbejde. Der er
selvfølgelig tale om netop forslag og ikke en færdig pakkeløsning, hvorfor det vigtigste må være, at de kan medvirke
til at kvalificere debatten.
Slutteligt skal jeg nævne, at jeg undervejs trækker på
mine egne tidligere arbejder, ikke mindst en større artikel
om nadverliturgiens historie, som i vid udstrækning er indarbejdet i den historiske fremstilling i første del. 21 Hvor jeg
ellers trækker på mine egne arbejder, ikke mindst bogen
Guds ord og Grundtvigs stemme, er det anført i noterne på
linje med den øvrige litteratur, som inddrages, men i stedet
for kaste mig ud i den tvivlsomme praksis at citere og diskutere mig selv har jeg genbrugt formuleringer og citater hist
og her og henviser så til andre steder, hvor jeg har behandlet lignende emner.

21 Garne, De danske nadverritualer.
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H IS TO R I E
I ET MANUSKRIPT OM DEN LATINSKE gudstjeneste, der har
været trykt til undervisningsbrug, skriver Christian Thodberg:
Den udgave af den romerske messe, som den
reformatoriske gudstjeneste og dermed også den
danske gudstjeneste på reformationstiden tog sit
udgangspunkt i, var ikke en éntydig størrelse. Fra
enevældens tid og især fra Kirkeritualet 1685 og
mange gange også den dag idag er man tilbøjelig til at
mene, at gudstjenstlig ensartethed i hvert fald fandtes
i gamle dage og egentlig også burde være idealet i
dag. I tidligere tid var det ikke tilfældet. Den romerske
messe i middelalderen var undertiden forskellig fra
stift til stift og fra munkeorden til munkeorden. Og i
kirkens første århundreder var de liturgiske
angivelser egentlig kun for et improvisationsmønster
at regne. En fast hovedstruktur fandtes dog trods alle
forskelle.22
Hermed peges på tre ting, som er værd at hæfte sig ved:
For det første, at reformationen tog udgangspunkt i den eksisterende latinske gudstjeneste. Reformatorerne foretager
netop reformer af gudstjenesten, de skaber ikke en ny gudstjeneste. For det andet skal vi ikke forestille os, at tingene
22 Thodberg, Den romerske messe, 1.
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er foregået så ensartet, som man kunne være tilbøjelig til at
tro ud fra de skriftlige kilder. Der forekommer utallige variationer i den konkrete gudstjeneste på forskellig tid og sted. 23
Men det betyder for det tredje ikke, at der ikke har eksisteret en høj grad af kontinuitet på baggrund af en overleveret
form, der har udviklet sig med tiden, men bag hvilken man
kan skimte en grundlæggende struktur, en liturgisk ordo.
Alle de gudstjenesteformer, jeg vil gennemgå i det følgende,
er altså abstraktioner eller historiske rekonstruktioner, men
det er ikke ensbetydende med, at de ikke afspejler den faktiske praksis og beskriver den liturgiske ordo eller historiske
struktur.

1. Den latinske gudstjeneste
Jo længere vi går tilbage i tid, eller jo mere vi hæver blikket
fra de lokale forhold, jo mere broget bliver billedet. Men vi
har klare vidnesbyrd senest fra det 8.-9. århundrede i form
af det såkaldte Sacramentarium Gregorianum (tilskrevet
pave Gregor den Store, 540-604) om en nogenlunde uniform,
overordnet, vestlig messestruktur, der har rødder i den tidligere tradition, og som senest i det 10. århundrede ’vender
tilbage’ til Rom og derfra udbredes til hele den daværende
katolske kirke.24 Denne struktur udbygges i de følgende århundreder frem til reformationen og modreformationen,
men ordoen eller grundformen, dvs. elementernes overordnede rækkefølge, forbliver, så vidt vi kan se, nogenlunde
uantastet. Det skyldes ikke mindst Karl den Store (d. 814),
der lægger Sacramentarium Gregorianum til grund for sine
reformer og ensretninger af kejserrigets gudstjenesteliv.
Selvom Sacramentarium Gregorianum mangler en egentlig
23 Thibodeau, Western Christendom, 230.
24 Nielsen, På den første dag, 274-280; Thibodeau, Western Christendom,
226-228.
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beskrivelse af selve søndagsgudstjenesten, bliver den alligevel retningsgivende for den katolske højmesse fra det 8.-9.
århundrede og frem.25 Her foreskrives følgende struktur for
messen:26
Introitus (sunget indledning)
Kyrie (Herre, forbarm dig over os)
Gloria (ære være Gud i det højeste)
Kollekt (bøn)
Epistellæsning
Graduale eller halleluja (musik)
Evangelium
Nadverindledning (’præfation’ med sanctus og
benedictus)
Nadverbønner (kanon)
Fadervor
Kirkebøn
Fredshilsen
Agnus dei (o, du Guds lam)
Jeg venter med en nærmere gennemgang af de enkelte
led, til vi kommer til Luthers gudstjenestereformer, hvor vi
får indblik i den måde, den udviklede messe så ud på i 1500tallet. Men vi genkender allerede her i Sacramentarium Gregorianum hen mod slutningen af det første årtusinde den
overordnede gudstjenestruktur, som stadig findes i vores
nuværende højmesseordning, selvom de musikalsk-liturgiske led kyrie/gloria og graduale eller halleluja de fleste
steder nu er erstattet af salmer. En væsentlig tilføjelse til
denne ordning er indførelsen på Karl den Stores tid af den
nikænske trosbekendelse (credo) efter evangeliet.27 Nogle

25 Leiturgia 1, 37.
26 Nielsen, På den første dag, 278-280; latinsk tekst: Das Sacramentarium
Gregorianum, 1-5.
27 Jungmann, Missarum Sollemnia 1, 600-603.
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steder har det desuden været skik med en lille prædiken eller ’homilie’ inden nadveren.28 Vi må også forudsætte, at
gudstjenesten efter selve altergangen, som ikke beskrives i
denne tidlige kilde, men som er foregået under/efter agnus
dei, er blevet afsluttet på en eller anden måde. Den form, der
bliver almindelig, og som messen har sit navn efter, lyder
ite, missa est: ”gå, sammenkomsten er færdig,” hvortil menigheden svarer deo gratias: ”Gud ske tak og lov.”29 Vi kender også til forskellige takkebønner her i gudstjenestens
slutning fra tidlig tid,30 selvom ikke alle kilder bevidner det.
I den liturgiske terminologi skelner man mellem ordinarium: de faste messeled, som vi kender fra utallige musikalske udsættelser (kyrie, gloria, credo, sanctus med benedictus
og agnus dei), og så proprium: de særskilte led, som skiftede
med året og dagen. Dertil kom en række traditioner for musikalske tilføjelser til den overordnede struktur, som allerede
flere århundreder før reformationen gav anledning til en rig
samling af sange og salmer på modersmålet.31
Når vi således kommer til reformationens omfattende
ændringer i den gudstjenestelige tradition, er der for det første tale om en videreførelse af den grundlæggende struktur,
og for det andet, hvad angår salmerne, en videreudvikling af
en allerede hævdvunden tradition for folkelige sange på modersmålet. Reformationen er ikke et brud med traditionen,
men en fornyelse gennem restauration og redaktion af det
foreliggende materiale og viderebygning på allerede eksisterende tendenser.

28 Ibid., 583-590.
29 Sørensen, Kirkens liturgi, 48.
30 Jungmann, Missarum Sollemnia 2, 520-527.
31 Petersen, Den senmiddelalderlige gudstjeneste; Leaver, The Whole
Church Sings, 8-32.
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2. Luthers gudstjeneste
Det er ganske sigende for reformationens forhold til den
forudgående gudstjenestetradition, at Luther er meget forsigtig med at gå i gang med egentlige reformer af gudstjenesten. Først i 1523 begynder han at skrive mere indgående
om det. Det skyldes for det første, at andre er begyndt at foretage meget radikale ændringer, og for det andet, at der
derfor efterspørges nærmere redegørelser for, hvilke konsekvenser den nye evangeliske forståelse og kritikken af det
’babyloniske fangenskab,’32 som kirken er blevet holdt i, skal
have for gudstjenesten. Luther udgiver i foråret 1523 på opfordring et lille skrift Om gudstjenestens ordning i menigheden, der angiver en række principper og retningslinjer, og
senere på året følger han så op med en nærmere beskrivelse
af, hvordan messen bliver afholdt i Wittenberg, den såkaldte
Formula missae. Disse skrifter følges først i 1526 op af Luthers udkast til en tysk messe – det mest radikale af hans
forslag.
Forholdet mellem de forskellige ordninger er blevet diskuteret indgående: er der tale om parallelordninger, foreløbige udkast, eller om den samme sag udtrykt på forskellige
måder, og hvad er de teologiske motiver bag?33 Hvad der her
skal være i fokus, er dog først og fremmest de faktiske liturgiske ændringer i gudstjenesten – som en forberedelse af de
følgende afsnits gennemgang af de danske gudstjenester.
a. Om gudstjenestens ordning i menigheden
I det lille skrift om gudstjenestens ordning i menigheden fra
152334 indleder Luther med at konstatere, at gudstjenesten,
som den foregår på hans tid, har en ’kristen, fin herkomst.’
32 Nielsen, Højmessen, 64-65.
33 Enggaard, Nærvær som liturgisk begivenhed.
34 Luthers skrifter 2, 67-70.
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Selvom gudstjenesten er blevet ødelagt af en række misbrug,
skal den ikke ophæves, men bringes ’i rette brug.’ Luther
identificerer tre misbrug i gudstjenesten: 1) At Guds ord
ikke er blevet prædiket, når man har nøjedes med at læse og
synge. 2) Med fortielsen af Guds ord (som altså ikke uden
videre kan sættes lig med Biblens ord, men derimod må forstås som en levende, aktuel forkyndelse af evangeliet, 35 eller
slet og ret som den nærværende Kristus, Guds levende ord)
har en række fabler og løgne sneget sig ind i stedet. 3) Når
gudstjenesten er blevet forstået som en Gud velbehagelig
handling, har man glemt troen, og i stedet er der opstået et
sindrigt penge- og gavesystem med de åndelige sager – det,
som Luthers 95 teser i 1517 vendte sig mod.36
For at komme disse misbrug til livs insisterer Luther på,
at menigheden aldrig skal samles, uden at Guds ord bliver
prædiket. Prædikenen bliver altså et afgørende og obligatorisk element i alle gudstjenestlige sammenkomster, hvad
den ikke nødvendigvis havde været indtil da. Her er det ikke
nok med en lille prædiken ved den ugentlige søndagshøjmesse, nej, der må daglige andagter til morgen og aften,
hvor de, der kan – dvs. i praksis præster, studerende og skoleelever – samles om sang, læsning, bøn og prædiken i op til
en time. Her skal der især læses fra Det Gamle Testamente,
mens Det Nye Testamente er i fokus ved søndagsgudstjenesterne. Det er vigtigt at huske på, at gudstjenestelivet hverken i århundrederne før eller efter reformationen indskrænker sig til søndagshøjmessen, selvom denne er i fokus i nærværende fremstilling og fra et tidligt tidspunkt i kirkens historie betragtes som hovedgudstjenesten.
Luther kommer ikke med nærmere bestemmelser for
nadverfejringen og de øvrige gudstjenestelige led, men læg35 Høgenhaven, Luther som bibelsk teolog, 22.
36 Kjeldgaard-Pedersen og Aurelius, Nåde og fred i Kristus, 42-44.
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ger op til, at det som udgangspunkt fortsætter som hidtil.
Alt, der kan bevares, skal bevares – Luther nævner fx også
en række Maria-fester i årets løb, som han ikke ønsker
afskaffet. Hans anbefalinger kan på den ene side siges at
være ret konservative. Men de kan også på den anden side
forstås som radikale, når han slutteligt skriver, at ”hovedsagen må være den, at det jo alt sker, for at ordet går i
svang,” hvorfor det er bedre ”at undlade alt undtagen ordet.”37
Derfor kan en aktuel fortolker af Luthers gudstjenestesyn som Alexander Deeg også skrive, at når Luther sætter
Guds ord som forudsætning for den hele gudstjeneste, bliver
det konkrete spørgsmål om gudstjenestens udformning sekundært.38 Deeg anfører dog også, at ordet ifølge Luther aldrig findes uden en ydre form; ordet er altid et ’ydre ord,’
dvs. bundet til sakramenter og prædikenen i den gudstjenestelige kontekst, og er altså ikke et abstrakt princip, der kan
løsrives fra den konkrete fysiske og historiske sammenhæng.39 Derfor kan man sige, at nok er gudstjenestens ydre
form sekundær, men ikke derfor arbitrær. Den skal afspejle
Guds ord. Man kan også sige, at det idelle kommunikative
mønster, som ifølge Luther bør præge gudsforholdet, er
samtalen, hvor vi reagerer på det forkyndte ord, ikke handlingen, hvor vi udfører bestemte foreskrevne ritualer. 40 Luther og reformatorerne opponerer imod den samtidige katolske forståelse af messen som virkende ved den blotte udførelse (ex opere operato), fordi man derved glemmer ordet, der

37
38
39
40

Luthers skrifter 2, 70.
Deeg, Das äussere Wort, 79.
Ibid., 85.
Bieritz, Liturgik, 448.
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lyder.41 Men en samtale må også have en form, og den kan
ikke være ligegyldig.
Denne tendens, at formen er sekundær i forhold til forkyndelsen, men ikke på nogen måde ligegyldig, er tydelig
både i den mere forsigtige gudstjenesteordning fra 1523 og
den mere vidtgående fra 1526.
b. Formula missae
Jeg vil nu gennemgå Luthers gudstjenesteordning fra 1523,
Formula missae.42 Egentlig er der ikke som sådan tale om en
gudstjenesteordning, snarere en ’pastoralliturgisk håndsrækning,’43 der giver anvisninger for, hvordan man kan
rense den latinske messe for misbrug og lede den i evangelisk retning uden at skulle begynde forfra. Skriftet afspejler,
hvordan der er blevet fejret messe i Wittenberg hos Luther
selv, jf. den fulde titel: Formula missae et communionis pro
Ecclesia Vuittembergensis, Messens og menighedens formel
for kirken i Wittenberg. En sigende titel. Det er messen og
menigheden, det kommer an på. De to ting var på Luthers
tid skilt ad i form af mange privatmesser og gejstlighedens
særstatus under gudstjenesten. Luther vil bringe menigheden og messen sammen, så de bliver to sider af samme sag.44
Luther indleder med at redegøre for, at han har været tilbageholdende med at foretage reformer. Det skyldes dels
hensynet til de såkaldt ’svage i troen,’ som man ikke skal
tage en god gammel skik fra, dels de mange mennesker, som
altid hilser det nye velkomment, så længe det er nyt, og som
ikke må forledes til at tro, at forandring er godt i sig selv.
Men nu har Luther og andre i flere år undervist i den rette
41 Luther, Om kirkens babyloniske fangenskab, 44-45; Nielsen, Genopførelser, 95-97.
42 Luther, Formula missae.
43 Bieritz, Liturgik, 454.
44 Ibid., 451.
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evangeliske forståelse, og derfor er tiden kommet til at se på
gudstjenesten. Luther vil dog, og det understreger han flere
gange, ikke ophæve sin egen vejledning til lov, så hvis
nogen kan finde på noget bedre, er det fint.
Luthers udgangspunkt er, at messen, dvs. nadverfejringen, som han identificerer som gudstjenestens centrum, er
indstiftet af Kristus selv og derfor en guddommelig ordning.
Men der er med tiden kommet så mange tilføjelser til, som
blokerer for det væsentlige, og dem vil Luther til livs. Til en
begyndelse identificerer han de led, som den tidlige tradition har tilføjet, og som han ønsker at bevare: Introitus, kyrie, gloria, credo, sanctus, agnus dei. Dvs. det middelalderlige ordinarium, som på nær credo fandtes i Sacramentarium Gregorianum, og som Luther betragter som en fælles,
oldkirkelig arv. Hvad han først og fremmest vil af med, er
messens såkaldte kanon, de nadverbønner, som bedes mellem nadverindledning og nadverfejring, og som tolker messen i retning af et offer, som præsten kan frembære til Gud
på en bestemt persons eller forsamlings vegne. Det kommer
til udtryk i en masse specifikke forbønner, som bliver ført
ind i kanon og dermed ifølge Luther forvansker messens oprindelige klare mening og overlæsser gudstjenesten med
unødvendige, ja, ukristelige led.
Luther identificerer her det, som liturgikken kalder for
’soft spots,’ ”dvs. et sted, hvor ritualiseringerne har det med
at brede sig gennem indførelse af stadigt nye, mere komplekse enkeltriter.”45 Luther er ikke kun ude efter deciderede
misbrug, han giver også generelt udtryk for et ønske om at
rydde op, så liturgien ikke trætter menigheden. Hans forslag
skal således ses som et forsøg på at fokusere på det væsent-

45 Nielsen, På den første dag, 202.
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lige, hvilket også ligger til grund for hans åbenhed over for
andre måder at indrette sig på.
Luthers gudstjenesteordning kan opstilles på følgende
måde:46
Introitus (eller bedre: en Davidssalme)
Kyrie
Gloria
(Hilsen og svar)
Kollekt
Epistel
Graduale
Halleluja
Evangelium
Credo
Prædiken
Præfation
Indstiftelsesord
Sanctus
Benedictus med elevation
Fadervor
Fredshilsen
Agnus Dei
Kommunion
Kollekt
Lovprisning
Velsignelse
Ifølge Luther kan man kalde gudstjenesten næsten, hvad
man vil: sakramente, testamente, velsignelse, eukaristi (taksigelse), Herrens bord, Herrens nadver, Herrens mindefest,
kommunion, blot den ikke omtales som et offer, dvs. som en

46 Jf. Bieritz, Liturgik 456; Nielsen, Højmessen, 75; Leiturgia 1, 57-58, der
dog indeholder små divergenser i opstillingen, hvilket skyldes variationsmuligheder og uklarheder i Luthers tekst, som er en vejledning, der forudsætter kendskab til den daværende messeform.
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gerning, menigheden gør for Gud. Gudstjenesten forstås
som Guds tjeneste for os, ikke vores tjeneste for Gud. Mennesket retfærdiggøres ved tro, ikke ved gerninger. 47 Og Luthers reform af traditionen består da også først og fremmest i
at udrydde alt, der har med offer-tankegangen at gøre –
hvilket sker ved den store udeladelse af messens kanon.
Desuden fjernes en række helligdage, så der kun skal holdes
messer på søndage og de andre dage, der kan betegnes som
’Kristusfester’. Jeg gennemgår nu Luthers foreslåede gudstjeneste led for led.
Introitus betyder indgang og er betegnelsen for den musik, gudstjenesten indledes med. Luther omtaler ikke de foreskrevne bønner og forberedelser, præsten/præsterne
skulle gøre forinden, og tavsheden betyder nok både, at han
ikke finder noget forkert deri (præstens indledende syndsbekendelse videreføres fx i den danske reformationsgudstjeneste), men især, at det ikke er væsentligt for menighedens
gudstjeneste. Introitus blev fremført som en vekselsang, og i
det hele taget skal vi forestille os, at hele messen blev, ja,
messet, sunget, i en vekslen mellem præst(er), kor og evt.
menighed. Introitus tog udgangspunkt i et eller flere bibelvers, ofte fra Salmernes Bog, der passede til dagen, og som
sluttede med det såkaldte lille gloria: ”Ære være Faderen og
Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således
også nu og altid og i al evighed, amen.”48 Oprindeligt ser det
ud til, at man sang en hel Davidssalme, men på Luthers tid
var det blevet til et enkelt temavers. Derfor foreslår Luther,
at man med fordel kunne synge en hel Davidssalme i stedet.
Her ser vi et eksempel på opvurderingen af den hele bibel-

47 Nielsen, Højmessen, 76.
48 Jungmann, Missarum Sollemnia 1, 415-426; Thodberg, Den romerske
messe, 7-9.
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ske tekst frem for den liturgisk reciperede tekst; et princip
som bliver afgørende i den lutherske kirke frem til i dag.
Med introitus’ ’doksologiske’ (lovprisende) afslutning i
form af det lille gloria, som jeg formoder, at Luther har forestillet sig bevaret, har gudstjenesten allerede fået en trinitarisk tolkning. Det er således den treenige Gud, der anråbes i
det næste led kyrie eleison, græsk for ”Herre forbarm dig
over os,” jf. også de udgaver, der er i brug i dag, og som alle
har en treleddet struktur (DDS s. 809-810) i overensstemmelse med Luthers ønsker (modsat nileddet før reformationen). Dette er dog en reduktion af en oprindelig mere udvidet form med mellemliggende bønner, som kommer fra liturgien i oldkirkens græsktalende dele (som på et tidligt
tidspunkt også omfattede Rom), hvorfra den græske sprogform bliver bevaret i den senere latinske gudstjeneste 49 (og
senere også i den danske). Udtrykket har selvfølgelig bibelsk
forlæg, først og fremmest i den kana’anæiske kvindes råb til
Jesus (Matt 15,22), som dog igen har rødder i den græske
oversættelse af Salmernes Bog (fx Sl 25,16; 26,11 = Septuaginta 24,16; 25,11).50 Da det på den ene side er den treenige
Gud, der anråbes, men på den anden side i det bibelske forlæg såvel som i gudstjenesten er Jesus Kristus, veksler kyrie
fra et tidligt tidspunkt i den latinske gudstjeneste med Christe:51 Herre forbarm dig, Kristus forbarm dig, Herre forbarm
dig.
Kyrie følges med det samme op af gloria in excelsis deo
(det store gloria i modsætning til føromtalte lille gloria): Ære
være Gud i det højeste. Leddets udgangspunkt er englenes
sang julenat (Luk 2,14), som det begynder med: ”Ære være
Gud i det højeste og fred på jorden, i mennesker velbehag.”
49 Jungmann, Missarum Sollemnia 1, 430-436.
50 Neijenhuis, Liturgik, 47.
51 Ibid., 48.
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Her er den græske ordlyd ikke bevaret. Efter ’citatet’ fra
englenes sang følger en længere lovprisning, først af Gud
Fader, dernæst af Kristus, Guds lam, ”som alene er Herre og
den højeste, sammen med Helligånden i Gud Faders herlighed,” som leddet slutter.52 Jeg kommer tilbage til glorias nærmere ordlyd senere, da det er et strålende eksempel på,
hvordan reformationens salmer skal ses som forsøg på at
omsætte de klassiske liturgiske led til rimede salmevers på
modersmålet. Der er på et tidligt tidspunkt opstået den skik
(måske fordi gloria oprindeligt slet ikke blev brugt i messen),53 som også fremgår af Sacramentarium Gregorianum,
at gloria ikke bruges ved alle gudstjenester – hvilket stadig
er gældende praksis (DDS s. 810: ”kan udelades, for eksempel i fastetiden”). Luther stiller det frit, hvorvidt det skal
springes over og i så fald hvor ofte.
Luther skriver nu ikke noget om den følgende ’hilsen,’
som vi stadig har i gudstjenesten: ”Herren være med jer,”
hvortil der svares ”og med din ånd.” Måske fordi det på hans
tid ikke nødvendigvis har været henvendt til menigheden,
selvom det har været skik fra tidlig tid,54 og derfor udelades,
eller, hvad jeg finder mere sandsynligt, måske fordi han simpelthen forudsætter det sammen med ordene ”lad os bede” 55
som en indledning til den følgende kollekt-bøn, der samler
menigheden om dagens gudstjeneste. Luther finder intet
forkert i de overleverede bønner, som også bruges efter reformationen, og som vi som udgangspunkt endnu har i alterbogen som den anden kollekt til hver søndag og helligdag, men han indskærper på det kraftigste, at der kun skal
bedes denne bøn og ikke alle mulige andre (hvad åbenbart
52
53
54
55

Leiturgia 2, 26.
Jungmann, Missarum Sollemnia 1, 457.
Leiturgia 2, 574-575.
Jungmann, Missarum Sollemnia 1, 469.
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må have været skik, jf. ovenfor om ’soft spots’ og Luthers
klagen over evindelige udvidelser). Kollekten har en nogenlunde fast struktur i fire eller fem led: 1) En henvendelse til
Gud, 2) en bisætning, der omtaler Gud på en bestemt måde,
3) en bøn/henvendelse om noget bestemt, 4) undertiden en
uddybning af denne bøn eller dens konsekvenser og endelig
5) en afslutning, der fastslår om, at det, der bedes om, må
ske ved ”vor Herre Jesus Kristus” – og senere den trinitariske udvidelse, ”som med dig lever og regerer i Helligånds
enhed.”56
Herefter følger, som traditionen foreskriver, læsning af
epistelen, dvs. et stykke fra den nytestamentlige brevlitteratur. Luther klager over, at den mand, der har sammensat
udvalget af læseteksterne til gudstjenesten, har haft for stort
fokus på gerninger frem for tro. Det er fx ikke stederne hos
Paulus om troen, der læses, men om de rette handlinger.
Luther ved ikke, at der formentligt – i hvert fald i store træk
– er tale om en meget gammel tekstrække. 57 Reformationens
nye forståelse af, at det er ved tro og ikke gerninger, mennesket frelses, blev til gennem nærlæsning af bl.a. Paulus’
breve på græsk. Det fører til, at Luther nedvurderer de afsluttende ’moralsk’ formanende afsnit i brevene, som han
opfatter som sekundære ift. det ’belærende’ om troen i brevenes midterdele. Hertil kan man indvende, at de gamle,
som har udvalgt tekststykkerne, måske var tættere på at forstå Paulus, for hvem de afsluttende formaninger ifølge nyere
forskning ikke var noget sekundært ift. læren om troen, men
selve nerven, som det kristne liv drejede sig om. 58 Man kan
således forestille sig, at epistlens mening ikke er at lære om
troen (som Luther også siger skal foregå i prædikenen), men
56 Senn, Christian Liturgy, 139.
57 Villadsen, Perikoper og kirkeår.
58 Se fx Den nye Paulus, 29-59; 222-251.
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pege på det kristne liv, som menigheden sendes ud til efter
gudstjenesten. Den nære virkelighed trænger sig altså på fra
begyndelsen som den horisont, det hele sigter imod.
Nu følger her i messen en række musikalske led, som
Luther ønsker at reducere til det væsentligste ud fra princippet om ikke at kede menigheden: Graduale og halleluja.
Også her skal der renses ud og skæres ind til benet. Graduale er en salme, som regel med tekst hentet fra davidssalmerne, og halleluja er, som navnet siger, en efterfølgende afsyngelse af halleluja, der betyder ’pris Herren.’ Herefter
fulgte ofte den såkaldte sekvens (fortsættelse) af hallelujaledet. Den sidste stavelse ’a,’ det såkaldte ’jubilus’ (glædesråb), kunne musikaliseres i det uendelige, og derfor opstod
en skik med at sætte en tekst til, der så kunne skifte med
dagen.59 Flere af de salmer, der endnu er i brug i dag, er gendigtninger af disse sekvenser. Luther finder dog, at de fleste
af de eksisterende (på nær dem til jul og pinse) mangler ånd,
og han ønsker derfor kun ganske få af dem bevaret – men
lader det være op til lokale skøn. På samme tid ønsker Luther også en uniformitet: gradualet skal kun være på to vers,
og halleluja skal ikke forstumme i fx fastetiden, som skik
var, for at fokusere mere på Jesu lidelse og død. ”Halleluja er
en evig stemme i kirken, lige så vel som ihukommelsen af
Jesu lidelse og sejr er det,” skriver Luther.60 Gudstjenesten
har den samme karakter af både lovprisning og ihukommelse af Jesus hver eneste gang.
Efter disse musikalske led følger læsningen af evangelieteksten, som efterfølges af credo (jeg tror) i form af den
nikænske trosbekendelse, formuleret på de tre oldkirkelige
kirkemøder i Nikæa 325, Konstantinopel 381 og Chalcedon

59 Bieritz, Liturgik, 138-139.
60 Luther, Formulae Missae, 431.
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451, men først på et relativt sent tidspunkt indgået i messen
i Vesten som fast led.61
På dette sted placerer Luther så prædikenen (men foreslår også, at den evt. kan holdes helt i begyndelsen af gudstjenesten62 – hvad dog ikke ser ud til at have vundet indpas). En del af den liturgiske forskning og nyere liturgiske
reformer synes at mene, at prædikenen hører til mellem
evangelium og credo. Hvis der havde været holdt prædiken
eller det, der ligner, i messen på Luthers tid, hvad nogle mener, der ikke blev, skulle dens plads være mellem evangelium og trosbekendelse, ligesom den er i mange nyere ordninger,63 sådan at bekendelsen leder op til nadverhandlingen. Meget peger dog på, at prædikenen dels var relativt
hyppigt forekommende, dels netop blev holdt her efter bekendelsen.64 Men med den høje opvurdering, Luther giver
prædikenen, kan man uanset sige, at den nu bliver en slags
kulmination på formessen. Prædikenen er ikke kun at forstå
som en udlægning af evangelieteksten, men af den hele
frelseshistorie, sådan som den er sammenfattet i trosbekendelsen. Ganske vist skal prædikenen tage udgangspunkt i
dagens tekst, men dens fundament er den store sammenhæng, som messens enkelte led og især bekendelsen udtrykker.
Man kan både hævde, at der med fokus på prædikenen
bliver skabt en sammenhæng i den hele gudstjeneste, idet
prædikenen bliver bindeled mellem formesse og nadver,
men man kan også anføre det modsatte synspunkt, at den
kiler sig ind, fylder for meget og dermed skaber diskontinuitet mellem ’formessen’ og ’selve messen’ (nadveren) – især
61 Leiturgia 2, 31-33; Nielsen, På den første dag, 266.
62 Bieritz, Liturgik, 456.
63 Jungmann, Missarum Sollemnia 1, 583-590; Senn, Christian Liturgy,
646-647.
64 Senn, Christian Liturgy, 277; Durand, Rationale IV, 232 (26,1).
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hvis man antager, at dens rette plads var mellem evangelium
og bekendelse og ikke efter. Det afhænger naturligvis også
af prædikenens konkrete udfoldelse. Interessant er det i
hvert fald, at Luther selv forstår formessen inkl. prædikenen
og messens nadverdel som to delvis disparate størrelser.
Luther skriver følgende:
Prædikenen kan bedst holdes før nadveren, fordi
evangeliet er en røst, der råber i ørkenen og kalder de
vantro til troen. Men nadveren er i sandhed
evangeliets brug og fællesskabet om Herrens bord,
som alene er de troendes. Den burde afholdes for sig
selv. Dog binder denne opfattelse ikke os, som er fri,
især da alt, som sker i gudstjenesten indtil
trosbekendelsen, er vort og frit og ikke kræves
nøjagtigt af Gud og derfor heller ikke med
nødvendighed angår nadveren.65
Nadveren står fast, men gudstjenesten indtil da gør det
ikke. Prædikenen og nadveren har to helt forskellige karakterer: Prædikenen kalder folk til tro, mens nadver er troens
udtryk. Det betyder også, at prædikenen (inkl. formessen) er
for alle, mens nadveren er for de få: nu ikke præsterne, men
menighedens ’inderkreds.’ Noget som ikke er fremmed for
en oldkirkelig (og nutidig østkirkelig) tankegang.66
Den indledende del af nadveren kaldes traditionelt offertorium, offerfrembærelse. Denne betegnelse vil Luther af
med, ligesom alt andet, der overhovedet lugter af offertankegang, skal væk. Derfor fjerner han hele messekanon. Jeg
vil ikke her gennemgå det, Luther udelader, men som i den
katolske forståelse er meget dyrebart, og jeg vender tilbage

65 Luther, Formula Missae, 431.
66 Nielsen, På den første dag, 185.
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til en nærmere teologisk diskussion af gudstjeneste og offer
i anden del.67 Her skal blot anføres tre forhold:
1) Det, Luther reagerer imod, er forestillingen om, at
nadverens brød og vin forvandles til Jesu legeme og blod
(transsubstantiation), som så kan frembæres som et offer til
Gud, der på den måde ’tilfredsstilles’ og tilgiver synd. Det er
altså det, Luther ser som en instrumentaliseret køben sig til
nåde-offerforståelse, han reagerer imod, fordi den formørker
forståelsen af nadveren som en gave, Gud giver.
2) Det betyder ikke, at det nødvendigvis ligger i den oprindelige kanons ordlyd, men sådan var forståelsen på Luthers tid, hvor fx ordene i kanons syvende bøn unde et memores, ”således frembærer vi for din ophøjede Guddomsherlighed af dine gaver et rent offer, et helligt offer, et uplettet
offer, det evige livs hellige brød og den evige frelsens kalk,” 68
blev forstået på denne måde, selvom den oldkirkelige offerforståelse formentligt ikke gik på nadverens elementer, men
på de offergaver, menigheden bragte med og senere delte ud
til de fattige.69
3) På Luthers tid gjorde den stadige udvidelse af ordlyden, som han protesterede imod, at det overordnende forløb,
som kanon sammen med den øvrige indledende nadverliturgi er udtryk for, og som har meget gamle rødder, ikke
kunne ses. Den overordnede bønne-struktur, som ligger bag
kanon som helhed, har Frank C. Senn sammenfattet på følgende måde ved at sammenholde præfation, sanctus og kanons led (de enkelte bønners første ord til højre) med oldkirkelige nadverbønner (sammenskrevet rekonstruktion til
venstre):
67 Om kanon og dens offer-terminologi, se Nielsen, På den første dag,
280-323. Om Luthers fjernelse af kanon, se Jolkkonen, Eucharist, 125-129.
68 Cit. efter Nielsen, På den første dag, 283.
69 Senn, Christian Liturgy, 272-274.
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Vi priser dig
sammen med himmelske væsener.
Vi frembærer ofre for den hele kirke,
for bestemte personer,
i forening med (helgener)
og for særlige behov.
Tag imod vores offer,
fordi Kristus befalede det.
Som hans minde, ofrer vi.
Tag imod vores offer,
som du tog imod patriarkernes.
Gør det velbehageligt for dig
og gavnligt for os
på trods af vores uværdighed.
Gennem ham, fra hvem alt godt kommer.

Vere dignum (præfation)
Sanctus
Te igitur
Memento
Communicantes
Hanc igitur
Quam oblationem
Qui pridie
Unde et memores
Supra quae
Supplices te
Nobis quoque
Per quem

Det gør naturligvis en afgørende forskel, om denne bøn
forstås, som om det er menigheden, der ofrer sit liv i tjeneste, som om det er konkrete offergaver, der bringes frem, eller som om det er brødet og vinen forvandlet til Jesu legeme
og blod, der ofres til Gud. Da Luther og mange i hans samtid
forstår det på sidstnævnte måde, og Luther derfor anser
bønnen som udtryk for et misbrug af nadveren som en Gud
velbehagelig gerning, man kan udføre for at sikre sig, fjerner Luther kanon helt, men beholder dog, som vi skal se,
præfation (vere dignum), sanctus og indstiftelsesordene.
Sidstnævnte, der i kanon er lig med qui pridie-leddet og således dér indeholdt i en længere bøn, kommer nu til at stå
mere selvstændigt og træder dermed i fokus.
Når nadveren er gjort klar ved alteret, begynder Formula
missaes nadverdel med denne vekselsang:
Præst: Herren være med jer.
Svar: Og med din ånd.
P: Opløft jeres hjerter.
S: Vi har (dem løftet) til Herren.
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P: Lad os sige tak til Herren, vores Gud.
S: Det er værdigt og ret.
Denne præfation (indledning) kender vi helt tilbage fra
den såkaldte Traditio Apostolocia, som tilskrives biskop Hippolyt af Rom (d. 235),70 og uanset om denne datering holder,
er det en ældgammel nadverindledning. Herefter følger præfationsbønnen (vere dignum), som Luther dog forkorter og
giver et andet sigte (det fremgår ikke, om han ønsker denne
korte form alle søndage og helligdage, eller om han ønsker
traditionen med vekslende ordlyd til de forskellige højtider 71
bibeholdt, som det bliver det efter reformationen):
Det er i sandhed værdigt og ret, rimeligt og
saliggørende, at vi altid og alle vegne takker dig, o
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud, gennem
Kristus, vor Herre…
Luthers nyskabelse består nu i, at indstiftelsesordene
kommer allerede her, idet præfationen går direkte over i
indstiftelsesordene:
…som, dagen før han led, tog brødet, takkede, brød
det, gav sine disciple det og sagde: Tag det, spis det,
det er mit legeme, som gives for jer. På samme måde
tog han også kalken efter aftensmåltidet og sagde:
Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes
for jer og for mange til syndernes forladelse. Gør
dette, så ofte som I gør det, til min ihukommelse. 72
Luther har i forhold til traditionen fjernet alle ikke-bibelske udtryk og givet forrang til indstiftelsesordenes ordlyd

70 Nielsen, På den første dag, 158-159; 167.
71 Leiturgia 2, 484.
72 Luther, Formula missae, 432-433.
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hos Lukas/Paulus frem for Matthæus/Markus.73 Herefter følger så Helligsangen, sanctus: ”hellig, hellig, hellig er Herren,
Gud den almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed, hosianna i det højeste” med benedictus: ”velsignet være
han, som kommer i Herrens navn, hosianna i det højeste.”
Det er den traditionelle nadverindledning med bibelsk baggrund (Es 6,3; Sl 118,26; Matt 21,9; Luk 19,38; Joh 12,13; 74 jf.
også DDS s. 801).
Luthers indgreb består som nævnt i at lade indstiftelsesordene komme med det samme efter præfationen og så lade
sanctus, der traditionelt var indledning til den lange kanon,
hvori indstiftelsesordene lød, komme efter. Han foreslår
endda, at der kan være kort stilhed inden indstiftelsesordene, så de kan messes i en anden tone (den samme som
Fadervor) og således blive hørt klart og tydeligt af alle. Det
kan virke som et voldsomt indgreb at fjerne den lange kanon og bytte om på faktorernes orden. Man skal dog vide, at
kanon er blevet messet meget lavmælt af præsten, mens koret har sunget sanctus og benedictus, og ca. på det tidspunkt, hvor præsten er nået til indstiftelsesordene, og brødet
og vin bliver ophævet (elevation), vil koret været nået til benedictus. Derfor skriver Luther, at nadverens brød og vin
stadig skal opløftes under benedictus. På den måde bevarer
han den ydre skik som hidtil, selvom han foretager en radikal ændring i ordene. Frank C. Senn kommenterer: ”Denne
pastorale genistreg må være uden lige i liturgiens historie:
at have foretaget en radikal revision i messens hjerte, uden
at menigheden nødvendigvis har opdaget nogen ydre forandring.”75 Men det må immervæk stadig betegnes som en dristig ændring at bytte om på rækkefølgen af indstiftelsesord
73 Senn, Christian Liturgy, 278.
74 Leiturgia 2, 37.
75 Senn, Christian Liturgy, 279.
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og sanctus. Det kan siges at have den effekt, at helligsangen
nu kommer som menighedens glade svar på Jesus’ ord om
hans kød og blod, der gives til os. Bent Flemming Nielsen
kommenterer: ”Luthers omstilling i nadverliturgien, hvor
indstiftelsesordene kommer før Sanctus, kan i en nærmere
analyse ses som en form for gendannelse af en ’relationel
gensidighed’ i den liturgiske dialog mellem Gud og menneske.”76 Nadvergudstjenesten bliver til en dialog mellem Gud
og menneske. Vores kære Herre taler til os, og vi svarer ham
i bøn og lovsang, som et berømt Luther-citat beskriver gudstjenesten.77
Efter sanctus og benedictus følger fadervor, og Luther
afskaffer alle andre bønner her. Inden nadveruddelingen lyder fredshilsnen: ”Herrens fred være med jer,” hvortil der
svares ”og med din ånd” – traditionelt ledsaget af såkaldte
fredskys, som Luther dog ikke nævner (tavshed kan betyde,
at han forudsætter det fortsat).78 Luther giver ordene en bestemt fortolkning: ”Denne fredshilsen er en offentlig absolution af altergæsterne, en klar evangelisk røst, som forkynder
syndernes forladelse. Det er den eneste og værdigste forberedelse til Herrens bord, såfremt den gribes med troen og
ikke høres anderledes end som udgået af Kristi egen
mund.”79 Det er således ikke ved selve indtagelsen af nadveren, at syndernes forladelse bliver virkelighed, det sker inden nadveren i det øjeblik, kommunikanten hører ordene og
modtager dem i tro. Jesus sagde ”fred være med jer,” da han
pludselig stod foran sine disciplene, der var samlet efter
hans død (Joh 20,19), og Jesu ord lyder af præstens mund og
tilsiger syndernes forladelse til menigheden den dag i dag.
76
77
78
79
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Nielsen, Højmessen, 77.
Se fx Deeg, Das äussere Wort, 73 (WA 49, 588).
Leiturgia 2, 585.
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Præsten handler altså på Jesu vegne, idet han citerer disse
ord af ’Herrens egen mund.’80
Luther indfører nadveruddeling under begge skikkelser,
mens man på hans tid forbeholdt vinen til præsterne, 81 men
han lader det være frit, om brød og vin skal uddeles med separate velsignelser eller lige efter hinanden. Under uddelingen af brød og vin synges den traditionelle agnus dei:
”Guds lam, du som bærer verdens synd, forbarm dig over
os,” gentaget to gange plus tredje gang med variationen
”Guds lam, du som bærer verdens synd, giv os din fred.” Luther skriver, at man også kan synge andre salmer, hvis det er
passende.
I de forskellige oversigter over Luthers gudstjenesteordninger er der ikke helt overensstemmelse i angivelsen af,
hvordan messen slutter. Det kan skyldes mangel på viden
om denne del af messen på Luthers tid (jf. også manglende
angivelser i Sacramentarium Gregorianum ovenfor), men
også, at Luther lægger op til forskellige muligheder. Som jeg
læser det, er meningen, at der først skal bedes en afslutningskollekt med den samme slutning som indledningskollekten (’som med dig lever og regerer i Helligånds enhed’
osv.), dernæst skal menigheden sendes bort, ikke med ite
missa, men med ”lad os prise Herren” (benedicamus domino),82 hvorefter følger en lovprisende salme (eller halleluja). Som noget nyt foreslår Luther, at gudstjenesten kan
slutte med den aronitiske velsignelse (4 Mos 6,24-26), som
herefter går videre i den lutherske tradition, men sjovt nok
her i 1523 holdt i flertalsform, som den hidtidige afslutningsvelsignelse i messen også var det: ”Herren velsigne os
og bevare os osv.” Her er det ikke Gud selv, der taler, men
80 Senn, Christian Liturgy, 279.
81 Nielsen, Højmessen, 64.
82 Luther, Formulae Missae, 434.
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ordene er udtryk for et fælles ønske om velsignelse, inden
messen slutter. Igen ser vi alligevel et eksempel på, at Luther
foretrækker en ordlyd taget direkte fra den bibelske sammenhæng.
Efter gennemgangen af messen anfører Luther principper for, hvem der kan tages til alter. Luther kræver ikke,
som det ellers var obligatorisk efter 4. Lateranerkoncil
(1215),83 skriftemål inden altergang – men han afskaffer heller ikke skriftemålet som sådan, stiller det blot som så meget
andet frit. Til gengæld kræver han, at præsten holder øje
med, hvem der går til nadver, så kun de, der forinden har
været til en samtale hos præsten, kommer til. Præsten skal
her sikre sig, at de deltagende har den rette forståelse af
troen og nadveren, kan indstiftelsesordene udenad, tørster
efter nåden og lever et ordentligt ikke-udsvævende liv eller
angrer deres synder (denne samtale behøver dog kun finde
sted en gang årligt eller sjældnere). I stedet for skriftemålets
sakramente sætter Luther en personlig samtale. Forståelsen
og det kommunikative samtale-mønster kommer i højsædet
fremfor selve deltagelsen i den rituelle handling.
Man må formode, at det allerede her i reformationstidens
første år har været tænkeligt, at gudstjenesten kunne gennemføres uden nadvergæster og dermed nadverliturgi. I så
fald kan man forestille sig, at man efter prædikenen, som jo
ifølge Luthers forståelse henvender sig til alle, i stedet for
nadverhandlingen fx har brugt det såkaldt store litani:84 en
længere vekselsang med bønner og syndsbekendelser, der
endnu findes en udgave af i vores ritualbog (DDS s. 814-16).
Eller også har man simpelthen gennemført gudstjenesten
uden indstiftelsesord og uddeling.85 Når vi senere kommer
83 Nielsen, På den førte dag, 217.
84 Senn, Christian Liturgy, 279.
85 Bieritz, Liturgik, 470.
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til Kirkeritualet 1685, hvor nadveren skrives ud af højmessen og bliver et selvstændigt ritual, er det næppe udtryk for
et radikalt nybrud, men snarere en kodificering af en allerede eksisterende praksis, som spredte sig mange steder som
en utilsigtet konsekvens af den nye forståelse af nadveren,
hvortil der nu krævedes ’adgangseksamen.’86
c. Gudstjeneste på modersmålet?
Luthers gudstjenesteordning fortsætter den latinske tradition – og det latinske sprog (med undtagelse af prædikenen). Musikken er stadig lagt i munden på præst og kor. Det
er stadig en messe fremført af de professionelle. Det kunne
give det indtryk, af Luther ønskede helt at bevare det latinske sprog (hvilket forekommer mere rimeligt i datiden, hvor
det stadig blev talt og skrevet, end det gør nu på 500 års afstand) og den professionelle musik (hvad der er meget der
taler for). Han ville rense og bevare traditionen, ikke skabe
en ny. Imidlertid er der også meget, der taler for, at Luthers
vision faktisk allerede i 1523 sigter mod en tysksproget
messe med menighedssang. For det første giver han i gennemgangen af epistellæsningen udtryk for det ønske, at
Kristus må give, at der snart kommer gudstjeneste på modersmålet. For det andet skriver han mod slutningen af
skriftet følgende:
Jeg ville også ønske, at vi havde mange flere sange på
modersmålet, som folket kunne synge under messen,
dels efter gradualesalmerne, ligeledes efter sanctus og
agnus dei. For der er vel ingen tvivl om, at hele folket
tidligere har sunget det, som nu alene koret svarer
præsten? Disse sange kunne anordnes sådan af
præsten, at de enten blev sunget straks efter de
86 White, The Sacraments, 85-88.

59

D E N D A N S K E G U D S TJ E N E S T E

latinske messeled, eller hver anden dag på latin og på
tysk, indtil hele messen blev på modersmålet.87
Her giver Luther tydeligt udtryk for en vision om hele
messen på modersmål med nye tyske sange. Når han ikke
realiserer sin idé, er det, fordi han synes, der mangler egnede sange og digtere til at skrive dem. Han nævner dog tre
tyske sange, der allerede blev sunget blandt folket, og som
skulle blive faste led i den efterreformatoriske gudstjeneste:
Nadvertakkesalmen ”Gud være lovet…” og ”Nu bede vi den
Helligånd,” samt julesalmen ”Et lidet barn så lysteligt.” Som
vi kan se af et brev, Luther sender til Spalatin samme år, 88 er
han selv i gang med at skrive nye salmer og forsøge at få
andre til at gøre det samme – i første omgang tekstnære
gendigtninger af Davidssalmerne på tyske vers.89
Det har været en almindelig opfattelse i forskningen, at
Luther og hans kolleger ikke som sådan prioriterede menighedssang, men satsede på korsangen, også når den blev omsat til tysk. Ved at studerede de forskellige sangbøger fra de
afgørende år i 1520’erne er musikteologen Robin A. Leaver
dog kommet frem til, at dette synspunkt ikke holder. Man
skal tage Luthers formulering i Formula missae på ordet:
målet er virkelig at få omsat messens led til tysk menighedssang (støttet af koret, naturligvis). I første omgang tog man
udgangspunkt i nogle af de allerede florerende sange og
brugte eksisterende latinske melodier, selvom der fandtes
nye og mere velegnede melodier til de nye tekster, som Luther og reformatorerne foretrak ud fra princippet om tyske
ord til tyske noder. Men i praksis var man altså indstillet på

87 Luther, Formula missae, 439.
88 Kjeldgaard-Pedersen og Aurelius, Nåde og fred i Kristus, 201-202.
89 Se eksempel (DDS 438) i Garne, Guds ord og Grundtvigs stemme, 3536.
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kompromisser, ikke mindst i overgangstiden fra det gamle
til det nye.
Leaver opsummerer Luthers reformprincipper på følgende måde: ”ikke den fuldstændige udskiftning af det
gamle med det nye, men snarere en re-formation af det gode
og gamle, en konservering af det værdifulde fra fortiden
snarere end en fuldstændig afvisning af det gamle til fordel
for det nye.”90 Leavers studier viser, at menigheden og koret
har sunget sammen allerede fra et tidligt tidspunkt.91 Men
man har gået langsomt og forsigtigt frem. Folk skulle vænnes til og lære det nye, før det gamle kunne blive afskaffet.
Dette betyder også, at det forslag til en ny messeordning,
som Luther fremlægger i 1526, Deustche Messe, skal ses
som stående i kontinuitet med Formula missae og ikke opfattes hverken som en erstatning eller som en parallelordning. Der er en glidende overgang mellem de to ordninger –
hvilket også senere afspejler sig i de danske ordninger.
d. Deutsche Messe
I årene op til 1526 var mange andre i gang med at skabe nye
tysksprogede gudstjenester,92 og mange så hen til Luther
som den, der kunne udtænkte en fælles ordning – og dermed en fælles orden i reformbevægelserne.93 Det forsøgte
han da også. Den tyske messe blev afprøvet i oktober 1525
og udsendt som skrift i 1526.94 Men lige så lidt, som Formulae Missae var det, er denne messeordning en fuldgyldig liturgisk brugstekst, snarere et programskrift.

90
91
92
93
94

Leaver, The Whole Church Sings, 80.
Ibid., 116, 162.
Bieritz, Liturgik, 457-460.
Senn, Chrisitan Liturgy, 282.
Bieritz, Liturgik, 460.
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I forordet til Deutsche Messe95 understreger Luther, at
hans forslag ikke skal ses som en tvingende lov. Der er altså
lagt op til en høj grad af frihed i forvaltningen af gudstjenesten, hvilket også kommer til udtryk i, at Luthers anvisninger flere steder er uklare. De er netop forslag. Dog understreger Luther vigtigheden af, at man i et bestemt politisk
område har en genkendelig, ensartet liturgi, og Luther har
formentligt selv fulgt de officielle ordninger, der senere kom
til at gælde i Wittenberg og Sachsen.96
Formålet med den gudstjenesteordning, som Luther lægger frem i 1526, er først og fremmest at opdrage og opøve i
Guds ord. Luther forstår gudstjenesten under en pædagogisk synsvinkel. Således skelner Luther også mellem tre former for gudstjeneste: 1) Den hidtidige gudstjenesteordning,
som han har lagt frem i Formula missae, og som fint kan foregå delvis på latin for at sikre et internationalt kirkesprog.
2) Den tyske messe, som mest er til for det almindelige lægfolk, der trænger til opdragelse i kristen tro. 3) De egentligt
troendes gudstjeneste (hvortil Luther dog ikke regner særlig
mange, idet han også formulerer sig i 1. person flertal, når
han taler om ’os, der endnu ikke er kristne’). Denne sidste
form, som passende kan foregå i mere private sammenhænge og under overholdelse af skrappere krav, vil han ikke
beskrive her – men det er den, der senere bliver til de pietistiske forsamlinger, som for så vidt kan hente hjemmel hos
Luther.97
Den tyske messe skal ses som et oplæg til en gudstjenesteform, hvormed folket kan opdrages og opøves i troen.
Den er kateketisk, undervisende, hvorfor Luther også fremhæver vigtigheden af dels en god katekismus, altså en lille
95 Luther, Deutsche Messe; Luthers skrifter 2, 77-94.
96 Senn, Chrisitan Liturgy, 285.
97 Ibid., 282.
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lærebog i de vigtigste emner (trosbekendelsen, fadervor, de
ti bud – senere også dåb og nadver), dels de sædvanlige daglige gudstjenester, som beskrevet ovenfor, hvor de, der kommer, skal undervises i den kristne tro. Robin Leaver forestiller sig således, at en del af den gudstjenestelige oplæring,
Luther beskriver som forudsætning for at gå til alters, måske snarere er foregået til de daglige gudstjenester end til
søndagshøjmessen.98
Luthers tysksprogede gudstjenesteordning, der har været
sunget næsten hele vejen igennem, kan opstilles på følgende
måde99 – og ligner i store træk Formula missae og dermed
den latinske gudstjenestetradition:
Indgangssalme
Kyrie
Kollekt
Epistel
Salme
Evangelium
Trossalme
Prædiken
(Fadervorparafrase)
Nadverformaning
Fadervor
Indstiftelsesord
Uddeling med salmesang (sanctus og agnus dei)
Kollekt
Velsignelse
Som Luther allerede nævnte i Formula missae, så han
gerne, at Introitus blev erstattet af en hel Davidssalme – eller, foreslår han her, en anden passende åndelig sang. Det
forslag, der anføres i teksten, er Salme 34 fra Salmernes bog,
98 Leaver, The Whole Church Sings, 130.
99 Bieritz, Liturgik, 466.
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der begynder med en opfordring til lovprisning og går over i
en beskrivelse af Herrens velgerninger og af, hvordan han
lytter til de bedende, hjælper de retfærdige og dem, der søger tilflugt hos ham. Salme 34 er relativt lang med sine 23
vers, men Luther foreslår den fulde salme sunget. Hermed
anslås Gudstjenestens tema: En lovprisende forkyndelse af
Herrens velgerninger og en tryglende bøn om at tælles
blandt de retfærdige.
Indgangssalmen går direkte over i kyrie, som Luther indskærper skal holdes kort til de tre gange: Herre, Kristus,
Herre, forbarm dig, og ikke de hidtidige ni gange. Det er påfaldende, at Luther overhovedet ikke nævner gloria, som vi
altså må forudsætte har været udgået. Det handler om at
bringe folk til troen og oplære dem i den, og der er bønnen
om hjælp vigtigere end lovsangen, fristes man til at konkludere.
Efter kyrie følger kollekten, som nu får en kristologisk
slutning, ”for Jesu Kristi, vor Herres skyld,” og ikke den udfoldede trinitariske. Herefter følger epistelen. Luther foreslår, at der i stedet for graduale og evt. halleluja lyder en
tysk salme. Hans forslag er ”Nu bede vi den Helligånd”
(DDS 289):100 En såkaldt leise, dvs. en folkesalme sluttende
med ”kyrieleis,” fra det 13. århundrede, der påkalder Helligånden og beder om den rette tro. Luther fremhævede ofte
denne salme, der er beslægtet med den latinske pinsesekvens Veni, sancte, spiritu, og gendigtede den allerede i 1524,
hvor den fik fire vers og i denne form blev oversat og indgik
som en af de vigtigste salmer i den danske gudstjeneste.101
Efter salmen følger læsningen af dagens evangelium.
Herefter følger som sædvanligt credo, altså den nikænske
trosbekendelse, men omskrevet til tre strofer på tyske sal100 Leaver, The Whole Church Sings, 22-23.
101 Luthers salmer på dansk, 249-256.
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mevers, ”Wir glauben all an einen Gott,” der også blev afgørende i den danske gudstjenestetradition (“Vi tro, vi alle tro
på Gud,” DDS 437).102 Jeg kommer tilbage til de to salmer i
den skikkelse, de får i den danske tradition, men begge er
slående eksempler på tendensen i Luthers reformforslag:
den traditionelle liturgi omsættes til modersmålet ved at bevare det overordnede forløb, fjerne alt overflødigt og omsætte de latinske led til salmevers – eller erstatte dem med
passende salmer.
Efter trossalmen følger prædikenen. Det er interessant at
bemærke, at Luther ikke forestiller sig, at enhver præst kan
holde en god og åndfuld prædiken. Derfor foreslår han, at
der læses fra en postille, altså en prædikensamling, der følger den klassiske tekstrække (Luther udgav selv en sådan
postille). Der skal ikke prædikens om hvad som helst, for det
er Guds ord, som skal forkyndes.
Efter prædikenen følger nadveren, og her foretager Luther den største revision ved helt at fjerne den indledende
præfation. I stedet skal der følge en parafrase over fadervor,
som Leaver dog jf. ovenfor forestiller sig snarere fandt sted
ved hverdagsgudstjenesterne, og en formaning om nadveren. Fjerner man denne parafrase over fadervor, som vitterligt er en lettere udlæggende parafrase, og som let lader
sig skrive ud (og som måske er indsat i en senere tekstoverlevering), får man følgende nadverindledning:103
Kære Kristi Venner. Da vi er forsamlet her i Herrens
navn for at modtage hans hellige testamente,
formaner jeg jer for det første til, at I opløfter jeres
hjerter til Gud for med mig at bede Fadervor, ligesom
Kristus vor Herre har lært os og trøstigt lovet

102 Ibid., 274-278; Weincke, Vi tro.
103 Luthers skrifter 2, 88-89.
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bønhørelse […] For det andet formaner jeg jer i
Kristus til, at I med en ret tro tager vare på Kristi
testamente og især i hjertet griber fast om ordet,
hvori Kristus skænker os sit legeme og blod til
tilgivelse, at I erindrer og takker for den grundløse
kærlighed, som han har bevist os, idet han ved sit
blod har genløst os fra Guds vrede, fra synd, død og
helvede, og derpå i det ydre tager brødet og vinen, det
er hans legeme og blod, til sikring og pant til jer. I
overensstemmelse med det vil vi i hans navn og ud
fra hans befaling ved hans eget ord behandle og bruge
testamentet således.
Det fremgår ikke, om Luther forestiller sig fadervor bedt
inden ”for det andet”, eller til sidst i formaningen. Men det
er bemærkelsesværdigt, hvordan han alligevel bevarer den
gamle præfations ord om at opløfte hjerterne. Dermed bliver
fadervor nu sat til at varetage funktionen som nadverindledningens bøn, idet takken og ihukommelsen (også kaldet
eukaristi og anamnese)104 nu ikke udfoldes, men blot nævnes. Det er et ret effektivt greb, hvormed fadervor med få
indledende ord får tilskrevet en ny liturgisk funktion, som
den nu alene skal bære. I øvrigt går tendensen i formaningen i retning af, at nadveren dels sker efter Kristi befaling,
dels skal ske med den rette tro og forståelse. Forståelsen
kommer i forgrunden, selvom de ældre elementer ikke helt
forsvinder. Desuden oversætter Luther ikke ordet testamente til pagt eller andet, men lader det stå uformidlet, sådan at nadverens brød og vin bogstaveligt kommer til at stå
som pant på det testamente, Kristus har overleveret til os
med sin død, og som lover tilgivelse og genløsning.
Efter formaningen følger så indstiftelsesordene. Luther
foreslår, at man uddeler brød og vin hver for sig, sådan at
104 Garne, Guds ord og Grundtvigs stemme, 104, 107.
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brødet uddeles inden indstiftelsen af kalken. Under uddelingen skal der synges en salme, og Luther foreslår den
ovenfor nævnte ”Gud være lovet...” og ”Jesus Kristus er vor
salighed,” som begge bliver faste indslag i dansk tradition,
og som jeg vender tilbage til, men han giver tydeligvis forrang til det såkaldt ’tyske sanctus’ og nævner også agnus
dei. Desuden anfører han, at elevationen af elementerne skal
fastholdes (hvilket mange afskaffede på reformationstiden
ud fra en idé om, at man ikke skulle tilbede selve elementerne). Det kan tyde i retning af, at han forestiller sig den
praksis, som han også beskrev i Formula missae, at sanctus
skal lyde umiddelbart inden eller under ophævelsen af
brødet (og agnus dei, hvad ville være passende, under ophævelsen af vinen). I så fald er der større kontinuitet mellem de
to ordninger (og tilbage i traditionen), end det umiddelbart
kan synes. Det ’tyske sanctus,’ som er Luthers nyskabelse,
og som ikke vandt indpas i den danske gudstjeneste 105 og
derfor følger her i urimet prosaoversættelse, må dog betegnes som et formuleringsmæssigt brud med traditionen, idet
det giver en næsten uforståelig forrang til den bibelske kontekst (Es 6) frem for den liturgiske:
Det hændte Esajas, profeten,
at han i ånden så Herren sidde
på en høj trone i klar glans
hans klædnings søm fyldte koret helt.
To serafer stod hos ham dér,
seks vinger havde hver
med to skjulte de deres åsyn klar,
med to dækkede de fødderne fuldkomment,
og med de to andre fløj de frit.
Mod hinanden råber de med høj røst:
Hellig er Gud, Herre Sebaoth, [gentages tre gange]
105 Luthers salmer på dansk, 283-287.
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hans ære har fyldt den hele verden.
Ved røsten skælver tærskel og bjælker overmåde,
og huset var ganske fuldt af røg og tåge.106
Her er det altså den fortidige fortælling, helligsangen
stammer fra, og ikke den nuværende liturgiske kontekst, der
kommer til udtryk. I stedet for at tage del i Kristi offer gennem opløftelsen af hjerterne, står vi som Esajas og forundres
over Guds gerninger og lytter til hans ord. 107 Selvom traditionen ikke kom til at følge Luthers forslag her, er der dog,
når man ser på sanctus’ placering og ikke dens formulering,
lige som i Formula missae tale om et vellykket forsøg på at
dramatisere dette led som menighedens respons på indstiftelsen.
Efter nadveruddelingen følger en kollekt, som Luther har
nyskrevet til Deutsche Messe, og som endnu bruges i dag i
en revideret form (DDS s. 805):
Vi takker dig, almægtige Herre Gud, at du har
vederkvæget os ved denne frelsende gave, og beder
din barmhjertighed, at du lader den komme os til
gode til en stærk tro på dig og til inderlig kærlighed
hos os alle indbyrdes, for Jesu Kristi, vor Herres skyld.
Amen.108
Gudstjenesten slutter nu, som der også blev foreslået i
Formula missae, med den aronitiske velsignelse, nu holdt i
2. person som i det bibelske forlæg. Velsignelsen bliver nu til
direkte tiltale. Her slutter gudstjenesten.
Skal man give en overordnet vurdering af Deutsche
Messe, må det blive, at den på den ene side risikerer at gå i
en alt for didaktisk retning, hvilket kan give mening, hvis
106 Luthers skrifter 2, 91.
107 Senn, Christian Liturgy, 284.
108 Luthers skrifter 2, 91.
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den er tænkt som et supplement til den mere klassiske Formula missae-gudstjeneste. På den anden side må man sige,
at selvom Luther i sine formuleringer lægger op til, at det
didaktiske er det vigtigste, hvorfor liturgien tenderer mod at
blive ’funktionaliseret’ som pædagogisk middel,109 viser han
sig alligevel som en nænsom oversætter og forenkler af traditionen, idet den overordnede struktur og de fleste traditionelle led på en eller anden måde stadig findes, inkl. påkaldelse af Helligånden (dog i formessen og ikke i nadverdelen
som i oldkirkelig liturgi)110 i form af ”Nu bede vi den Helligånd.” På den måde er der ikke gået meget tabt (med undtagelse af gloria) sammenlignet med Formula missae, det er
blot forvandlet og omrokeret. Man kan således godt betragte
Deutsche Messe som en slags ’kateketisk indføring’111 i messen, der stadig skulle holdes efter Formula missaes forskrifter. Snarere end at betragte de to som en dobbelt-ordning
kunne man dog også – bl.a. i forlængelse af Robin Leavers
musikalske blik – se dem som udtryk for en glidende overgang mellem på den ene side videst mulig bevaring af traditionen, hvor det gav mening, og på den anden side videst
muligt pædagogisk omsættelse til modersmålet, hvor det var
nødvendigt. I praksis blev der da heller ikke tale om dobbeltordninger direkte efter Luthers beskrivelse, hverken i
Tyskland eller Norden, men snarere om videre arbejde med
den ene højmesseform (og ugens mange andre gudstjenester) i en bestræbelse på at videreføre traditionen på de nye
evangeliske præmisser, hvor salmesang på modersmålet –
efter Luthers eksempel – blev et afgørende medium.
Som Luther skriver i indledningen til Deutsche Messe, er
der også al mulig grund til at stræbe efter ensartethed i gud109 Deeg, Das äussere Wort, 91-95.
110 Nielsen, På den første dag, 144 et passim.
111 Enggaard, Nærvær som liturgisk begivenhed, 92.
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stjenestelivet, selvom ordningerne kan siges at være noget
’ydre.’ Luther skriver:
Fordi der da ved denne ydre ordning vel intet
magtpåliggende er for vor samvittigheds skyld for
Gud, men den dog kan være nyttig for næsten, skal vi
i kraft af kærligheden, som Paulus lærer, tragte efter
at være af samme sind og, så godt det lader sig gøre,
have samme måde og gebærder, ligesom alle kristne
har samme dåb, samme sakramente.112
Sigende er det, at der i den Augsburgske Bekendelse fra
1530, som bliver normdannende bekendelsesskrift for den
danske kirke, både siges, 1) at ”til kirkens sande enhed er
det tilstrækkeligt at være enig om evangeliets forkyndelse
og sakramenternes forvaltning” (art. 7), og 2) at messen bevares ”og fejres med den største ærbødighed” med bevarelse
af omtrent alle sædvanlige ceremonier (art. 24).113 Det kommer også til udtryk i, at Johannes Bugehagen, Luthers præstekollega i Wittenberg, der fik til opgave at udforme nye
kirkeordninger i mange af de reformatoriske fyrstedømmer
inkl. Danmark, i praksis fulgte en blandingsform mellem
den traditionelle messe, Formula missae og Deutsche
Messe.114

3. Reformationens gudstjeneste
Man skal ikke tro, at der går en lige og ubrudt linje fra Luthers to skrifter og så til den gudstjenesteordning, der bliver
herskende i Danmark efter reformationen. Perioden fra 1526
til 1539, hvor den endelige udgave af Kirkeordinansen, den
danske reformations hoveddokument til forståelse af bl.a.
112 Luthers skrifter 2, 77.
113 Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter, 53, 107.
114 Bieritz, Liturgik, 467-470; Senn, Christian Liturgy, 332.
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gudstjenesten, foreligger, er en vild brydningstid. 115 Mange
andre reformatorer end Luther øver deres indflydelse, og
mange reformatorisk sindede personer arbejder med reformer af gudstjenesten, længe inden en endelig, mere central
ordning, hvortil bl.a. Johannes Bugenhagen bidrager som
Wittenbergs officielle udsendte,116 foreligger. I Haderslev
gennemføres reformationen allerede fra 1526,117 og vi har
overleveret en række tidlige danske messeordninger fra
1528 og frem, hvoraf ingen er direkte overtaget fra Luthers
skrifter.118 Især den såkaldte Malmømesse fra 1528, der ikke
nødvendigvis er direkte Luther-inspireret, får afgørende betydning, også i det lange løb. 119 Derefter går der endnu flere
år, inden den nye ordning er implementeret, og der foreligger officielle alterbøger, salmebøger mm. til brug for den nye
evangeliske messe.120 Hvor lang tid der går, før ordningerne
er implementerede, og der de facto er skabt en ensretning i
kongeriget, er så et helt andet spørgsmål, som er svært at
svare på. Men sagen er, at mange af de tidlige reformatoriske ordninger naturligvis kommer til at få indflydelse på
den danske gudstjeneste – også på punkter, hvor de afviger
fra Luthers forslag.
Jeg vil dog fokusere på den ordning, der officielt set bliver gældende, uden indgående diskussioner om, hvad der
stammer hvorfra.121 Så nu gennemgår jeg den gudstjenesteform, som bliver den officielle efterreformatoriske ordning
115 Dreyer, Den lange danske reformation.
116 Nielsen, Højmessen, 83-84.
117 Dreyer, Den lange danske reformation, 64-66.
118 Danske messebøger; Dreyer, Hans Tausen, 86-89; Skrifter fra reformationstiden; Danske reformationssalmer.
119 Mogensen, Messen i Hans Thomissøns salmebog.
120 Lausten, Kirkens nye ordninger; Balslev-Clausen, Dansk salmehistorie, 218-224.
121 Det kan opsøges for de enkelte leds vedkommende i Widding, Dansk
Messe 1; noterne til Kirkeordinansen, 166-173; Engelstoft, Liturgiens Historie.
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fra Kirkeordinansen frem til Kirkeritualet 1685. Der er ikke
tale om nogen helt entydig størrelse, men dog en ganske
fast struktur og en bestemt forestilling om, hvad gudstjenesten er, og hvad den skal. Min hovedkilde er ikke først og
fremmest Kirkeordinansens afsnit om gudstjenesten, 122 som
jeg dog vil inddrage, men efterreformationens endelige officielle salmebog: Hans Thomissøns salmebog fra 1569, hvor
vi i en oversigt får beskrevet den danske ’evangeliske messes’ forløb.123 Jeg tager udgangspunkt i sidstnævnte oversigt,
men supplerer så med oplysninger fra Kirkeordinansen og
Peter Palladius’ alterbog fra 1556, hvor en række af teksterne, der forudsættes, er trykt.124 Dertil kommer så Niels
Jesperssøns graduale (et ord som altså både bruges om et led
i messen og om bøger med messens musik) fra 1573, som viser en række interessante mulige musikalske tilføjelser med
større inddragelse af den latinske tradition end i Thomissøns
salmebog. Gradualet kigger jeg dog på særskilt efterfølgende.
a. Messen i Thomissøns salmebog
Messen i Thomissøns salmebog forløber i oversigtsform på
følgende måde:
(Præstens indledende bønner)
Introitus
Kyrie
Gloria
Hilsen
Kollekt
Epistel

122 Kirkeordinansen, 166-173.
123 Thomissøn, Den danske Psalmebog, register 1; Danske reformationssalmer.
124 Palladius, Alterbogen 1556.
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Halleluja (med graduale)
(Dåb)
Sekvens
Evangelium
Credo
Bøn
(Salmevers)
Prædiken
(Kirkebøn mm.)
Salme
(Offergang)
Nadverformaning
Fadervor
Indstiftelsesord
Uddeling med salmesang
Kollekt
Velsignelse
Salme
Sammenlignet med Luthers gudstjenestereformer svarer
den overordnede struktur til Formula missae, men enkelte
elementer såsom nadverformaningen svarer i højere grad til
Deutsche Messe. Det nye er imidlertid, at Luthers ønske om
at erstatte de enkelte led med salmevers er realiseret med
forslag til danske salmer hele vejen igennem. Kirkeordinansen forudsætter dog, at meget kan foregå som hidtil på latin;
dog skal messens kanon fjernes helt, og fadervor og indstiftelsesordene skal ’læses’ (dvs. citeres efter den officielle
tekst, formentligt sunget de fleste steder) på dansk.
Kirkeordinansen forudsætter også, at præsten beder det
såkaldte confiteor for sig selv som en forberedelse til messen.
Det er en syndsbekendelsesbøn, som går langt tilbage, men
som forandrer sin ordlyd på reformationstiden.125 I Peter
Palladius’ alterbog findes både en dansk og en latinsk synds125 Widding, Dansk Messe 1, 70.
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bekendelse, som præsten skal bede til indledning. Denne er
trykt sammen med en bøn for kongen og riget, som han skal
bede efterfølgende, ’mens folket synger.’ Ordlyden på de to
danske bønner er følgende:
Gud almectigste/ Jeg arme syndige Menniske
bekender mig for dig/ min skabere oc forløsere/ at ieg
icke alene haffuer syndet med tancker/ ord oc
gerninger/ Men jeg er ocsaa undfangen i synden/ saa
min gantske natur oc væsen er straffelig og
fordømmelig for din strengheds oc retferdigheds
ansict. Thi flyer jeg til din grundløse barmhertighed/
søger/ beder oc beger naade aff dig/ Herre ver mig
arme syndere barmhertig for din kiere Søns Jhesu
Christi vor Herris skyld/ Amen.
Almectigste evige Gud/ som visselige regerer baade
Himmel og Jord/ se miskundelige til vor naadigste
Herre Konning Christian/ oc til Rigens Raad/ Oc til al
andre Øffverighed som skulle styre oc regere Land/
Rige/ Steder oc Byer/ oc lad dem alle retferdelige
regere deris Almue her paa Jorden/ at de mue siden
besidde Himmerigis Rige met dig evindelige/ Amen.
Af disse bønner får man et klart indtryk af det menneske- og samfundssyn, der præger reformationstiden: mennesket en synder, der må henfly til Gud og bede om barmhjertighed, men Gud har indsat øvrigheden til at passe på menneskene, og dette ansvar indbefatter også at tage sig af kirkens forhold – hvorfor kirken også beder for øvrigheden.
Dette menneskesyn, hvor bønfaldelse om barmhjertighed
trods synden kendetegner gudsforholdet, afspejler sig også i
forslaget til introitus, der helst skal tage udgangspunkt i bibelske tekster, fx fra Salmernes Bog. Men mens Luther foreslog Sl 34, der med sin indledende opfordring til lovprisning
begynder i lovsangens tone, foreslår Thomissøns salmebog,
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at gudstjenesten kan begynde med den danske udgave af
Luthers salme ”Af dybsens nød” (DDS 496)126 – men tillader
dog andre muligheder i form af en anden dansk salme, som
passer til højtidens eller dagens evangelium, sådan at introitus kan følge året og dagen, ligesom den altid har gjort. Den
foreslåede – og vel dermed foretrukne – salme er en gendigtning af den bibelske Salme 130, der nogle gange næsten
ord for ord følger Luthers egen bibeloversættelse af salmen,
sådan som den kom til at stå i Lutherbiblen. 127 Den danske
oversættelse begynder med følgende strofe:
Aff dybsens nød raaber jeg til dig,
Herre Gud vilt du mig høre,
Din naadsens Øern vent du til mig,
min røst jeg nu framfører
giffuer du paa vor gierninger act,
at heffne Synden met din mact,
O Herre huo kand det taale.
Når denne salme har været brugt som introitus, er gudstjenesten også for menighedens vedkommende begyndt
med en syndsbekendelse og en bøn til Gud om at høre og
være nådig. Dette tema findes også i Sl 34, som Luther foreslog, men er endnu mere fremtrædende her. Dermed er gudstjenestens tema slået an som et møde mellem det syndige
menneske og den nådige Gud, der er en hovedsag i den lutherske gudstjeneste, jf. også de nye kollekter i alterbogen,
som jeg kommer til om lidt. Thomissøns salmebog har dog
tilføjet et sjette vers til salmen, som ikke fandtes hos Luther,
og som heller ikke er med i den nuværende salmebog:

126 Det følgende om salmen er baseret på Garne, Guds ord og
Grundtvigs stemme, 35, 48.
127 Luthers salmer på dansk, 24-27.

75

D E N D A N S K E G U D S TJ E N E S T E

Gud Fader Søn oc den hellig Aand
Hannem ville wi prise oc ære,
Thi os hauffuer ingen frelst uden hand,
Som wi aff Scrifften lære.
Thi bør hannem loff oc tack allen
Til euig tid foruden meen,
Der til sige wi nu Amen.
Man kan mene om dette ekstra vers, hvad man vil, men
betragtet som åbning af gudstjenesten føjer det en ekstra dimension til med lovprisningen af den treenige Gud, opfordringen til lov og tak i evighed og et afsluttende amen. Dvs.
at den indledende lovsang alligevel kommer med, men som
et efterhæng til syndsbekendelsen og råbet om hjælp.
Efter introitus følger kyrie. Kirkeordinansen lægger op
til, at det latinske kyrie skal fortsætte, dvs. med ni gentagelser og ikke tre, som Luther lagde op til. Her er altså et af
flere punkter, hvor den danske ordning er mere konservativ
end Luther. Og så alligevel ikke, for i Thomissøns salmebog
foreslås en række danske kyriesalmer i form af særlige udgaver til hhv. jule- og påsketiden og så en til resten af året,
der lyder sådan her:
Kyrie. Gud Fader allsomhøyeste trøst
du est vor glæde oc lyst
spar oss ælende
beuar oss fra Synd
Forbarme dig offuer oss.
Christe. Du est vor vey oc det sande liuss
Sandhedsens port
kierlighedsens speil
alle Christnes liff oc raad
Du oss til vor salighed giffuen vaarst
Forbarme dig offuer oss.
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Kyrie. Hellig Aand i euighed
vær hoss oss met din miskundelighed
vor synd ville wi begræde
lad oss ey fortabis
wi paa dig nu haabe
Forbarme dig offuer oss.
Kyrie er indskrænket til de tre gange, men udvidet med
fyldigere bønner – i øvrigt i overensstemmelse med det oldkirkelige græske kyrie, der var en længere bøn med ”kyrie
eleison” som menighedens indlagte svar128 – adresseret til
hhv. Gud Fader, Søn og Helligånd, således at den treleddede
struktur kyrie, christe, kyrie, nu forstås eksplicit trinitarisk.
Er denne kyriesalme et eksempel på, hvordan det lykkes
reformationen at omsætte den latinske liturgi til salmevers,
er det følgende gloria det i endnu højere grad. Gloria-salmen
”Aleneste Gud i Himmerig” (DDS 435) er simpelthen et forsøg på så direkte, som det nu lader sig gøre, at omsætte teksten til rimede strofer, hvad følgende sammenstilling viser 129
(Thomissøns tekst til venstre, nyere dansk oversættelse af
det latinske gloria fra DDS s. 810-11 til højre):
Alleniste Gud i Himmerig
være loff oc priss for alle sin naade
der hand haffuer giort i Jorderig
J disse samme naadelig dage
Paa Jorden er kommen stor glæde oc fred
Menniskerne maa vel glædis ved
Guds yndist oc gode villie.
Wi loffue wi prise wi neye dig
Wi tacke dig for din herlighed
O Herre Gud Fader i Himmerig
Du haffuer oss giort stor kierlighed
Alting haffuer du i din mact oc vold

Ære være Gud i det højeste!

Og fred på jorden,
i mennesker velbehag!
Vi lover dig, vi velsigner dig,
vi tilbeder dig, vi ophøjer dig,
vi bringer dig taksigelse
for din store herlighed,
Herre Gud,

128 Widding, Dansk Messe 1, 85.
129 Jf. også Drejergaard, Den himmelske gudstjeneste, 87, der viser,
hvordan alle det latinske glorias led afspejles i den nuværende firestrofede version i DDS 435.
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Huad du vilt haffue frem kand ingen forholde
Vel dennem der dig kunde frycte.

himmelske Konge,
Gud Fader almægtige.

O Jesu Christ Guds eniste Søn
Som hoss Gud Fader sidder
Du som haffuer frelst all Menniskens kiøn
Oc oss met Gud forliger
Formedelst dit Blod oc haarde Død
Haffuer du løst oss aff Synd oc nød
Giff naade i din tro bliffue.

Herre, du enbårne Søn,
Jesus Kristus,
Herre og Gud,
Guds Lam og Faderens Søn,
du, som bærer verdens synder,
forbarm dig over os!

Du est allene vor Frelsermand
Der oss vil Himmerige giffue
Du est Gud Faders wskyldige Lam
Der for oss Døden vilde lide
Du est allene vor salighed
For din skyld haffue wi naade fangit
Allmectigste Jesu Christe.
O hellig Aand vor Trøstermand
Som oss all sandhed kand lære
Hielp oss at bliffue ved din lærdom
Gud Fader oc Søn oc dig ære
Beskerme oss fra Dieffuelens falske list
Hielp oss at tro paa Jesum Christ
Nu oc euindelig Amen.

du, som bærer verdens synder,
modtag vor ydmyge begæring!
du, som sidder ved Faderens
højre hånd,
forbarm dig over os!
Thi du alene er hellig,
du alene Herre,
du alene den højeste,
Jesus Kristus med Helligånden
i Gud Faders herlighed

Amen.

Igen får vi som i kyrie en eksplicit trinitarisk struktur,
men gennemgående må der siges at være tale om et vellykket forsøg på at indfange den latinske tradition i danske salmevers. Man kan dog bemærke, at Helligånden bliver tilskrevet en didaktisk funktion: den skal sikre, at menigheden
holder fast ved lærdom og tro. Som i Luthers ordninger træder den rette tro og lære i forgrunden, og messens funktion
bliver eksplicit at tjene til belæring.130 Tendensen er dobbelt
i reformationens gudstjenesteordning: på den ene side bevares gangen i gudstjenesten, og de latinske led omsættes til
dansk, på den anden side trækker messen også i retning af
130 Jf. også Nielsen, Højmessen, 85.
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en pædagogisk eller forkyndelsesmæssig instrumentalisering i overensstemmelse med tendensen i Luthers anbefalinger.
Herefter nævnes det hos Thomissøn, at hilsenen ”Herren
være med jer” skal lyde og blive besvaret med et ”og med
din ånd.” Derefter messer præsten dagens kollekt. I Palladius’ Alterbog fra 1556 findes to forslag til hver dag: dels en
bearbejdet oversættelse af de gamle såkaldte missale-kollekter, dels en oversættelse af Luthers kollega Veit Dietrichs
bønner, der har været trykt efter prædikerne i hans postille
fra 1546 (som blev oversat til dansk af Peter Palladius’ bror
Niels i 1552).131 Mens de gamle bønner slår dagens tema an
eller er en almen anråbelse af Gud, er de nye kollekter i højere grad direkte møntet på evangelieteksten, men har i øvrigt det lutherske synd-nåde-tema som omdrejningspunkt.
Som et eksempel kan anføres de to kollekter fra 4. søndag i
advent, hvor teksten er Johannes Døberens vidnesbyrd fra
Johannesevangeliet 1,19-28 (missale til venstre, Dietrich til
højre, jf. også forslag 2 og 3 i DDS s. 995-996):132
Herre/ wi bede/ opveck din mact
og kom/ oc hjelp oss met din
store krafft/ At din mildheds
offverberelse vilde det som vore
Synder forhindre/ ved din naadis
hielp frem skynde/ Du som
leffver oc regnerer met Gud Fader
i hellig Aands enighed/ en sand
Gud fra evighed oc til evighed/
Amen.

Herre Gud himmelske Fader/ det
er jo tilbørligt/ at wi tacke dig/ at
du haffver først bered den
naadefuld Daab/ ved den hellige
Johannem Baptistam/ oc ladet oss
ocsaa komme der til/ Hvor udi du
tilsagde oss Syndzens forladelse/
den hellig Aand oc det evige Liff/
for din Søns Jesu Christi skyld/
wi bede dig/ beholt oss udi
saadan troskab paa din naade oc
barmhertighed/ at wi aldri skulle
tvile paa samme tilsigelse/ men
trøste oss met den i alle fristelser/
Oc giff ved din hellig Aand/ at wi

131 Widding, Dansk Messe 1, 92.
132 Palladius, Alterbogen 1556, 348-349.
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kunde forvare oss fra Synd oc
bliffve i den wskyldighed/ til
hvilcken wi komme ved Daaben/
Eller io/ om wi falde/ oc kunde
icke bliffve bestandige for
Menniskens Skrøbelighed/ at wi
icke bliffve liggende i Synden/
men omvende oss ved ret anger
oc ruelse oc trøste oss igen aff din
naade oc tilsigelse/ oc bliffve saa
ved din naade evige salige/
Amen.

Denne kollekt er måske urepræsentativ lang – men alle
Dietrichs kollekter er dog længere end missalen – og slutter
ikke med det sædvanlige ”for din søns, Jesu Kristi skyld” eller tilsvarende, som også Luthers kollekter lagde op til. Alligevel er den repræsentativ for forskellen på de nye og gamle
kollekter: den faste trinitariske afslutningsformel er væk,
det poetiske-metafysiske sprog er udskiftet med et mere teologisk med fokus på den rette lære (’jo’), tro, synd og nåde,
og evangeliet tematiseres eksplicit. Det er tydeligt, at Palladius på vigtige helligdage og ved andre tider giver fortrin til
den gamle kollekt, idet han anfører Dietrich-alternativet
med ’oc under tiden denne.’ Alligevel blev det de sidste, der
kom til at skubbe de første ud 133 – måske fordi de passer
godt med det nye teologiske fokus, reformationen medfører,
og i øvrigt fungerede som en introduktion til evangeliet og
dagens prædiken.
Efter kollekten følger traditionen tro epistelen, hvor der
ikke lægges op til nogle synderlige ændringer i den overleverede tekstrække, selvom Luther overvejede det. Indtil videre følger gudstjenestens forløb således i meget høj grad
den forudgående tradition. Men med musikken mellem
læsningerne foretages en større ændring, idet der byttes om
133 Widding, Dansk Messe 1, 92.
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på rækkefølgen mellem graduale og halleluja134 med henvisning til, at ’halleluja er en evig lyd i den hellige kirke,’ 135
som også Luther formulerede det. Der er valgfrihed mellem
en række halleluja-salmer, som anføres hos Thomissøn. Den
anden af de to muligheder, som anføres som foretrukne, er
interessant, fordi den er en salme over Davidssalme 117 (se
også DDS 436). Dvs. at gradualet på en måde opsluges i hallelujaet, men dog sådan, at dette foranstilles i stedet for at
følge efter – og Thomissøn nævner ikke andre muligheder
for graduale. Den nævnte halleluja-salme er et interessant
eksempel på, hvordan reformationstidens salmesang med
Kirkeordinansens ord er ’tagen ud af skriften’ 136 og altså baserer sig på bibelsk materiale. Forlægget er som nævnt den
meget korte Sl 117, som i Christian III’s bibel lyder, ”LOffuer
HERREN alle Hedninge / Priser hannem alle Folck. Thi hans
naade oc Sandhed / Haffuer Mact offuer oss euindelige / Haleluia,”137 men salmen er i øvrigt en mosaik af bibelcitater
holdt i lovsangens tone:
Haleluia det bør oss altid siunge.
Herren loffue oc prise aff hiertens grunde.
Thi hans miskund haffuer vore synder ale vdslet
all kierlighed oc gaat haffuer hand oss beteed.
Alt det som Liff haffuer det skal Gud loffue
For hans megne miskund oc store naade
Hand haffuer oss giffuit venskab/ styrcke/ liff oc krafft
Hand haffuer fordærffuit Synd død oc all Dieffuelens
mact.

134
135
136
137

Ibid., 97.
Kirkeordinansen, 169.
Ibid.
Christian 3.s danske Bibel.
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Gud haffuer dem som tro paa hannem [g]iet naade
Vil dem hielpe oc trøste i all vaade:
Himmerigis Rige vil hand dem alle giffue
Det holder hand vist/ thi hand kand icke liuffue.
O Gud Fader/ dig være loff oc ære
Met din Søn Jesu Christ vor Frelser kiere
Disligest den hellig Aand aff oss allesammen
Wi tacke dig nu oc euindelig/ Amen.
Hvis der er barnedåb, følger dåbsritualet ifølge Thomissøn lige efter halleluja.138
Luther foreslog at afskaffe de fleste sekvenser, og Kirkeordinansen afskaffer da også de fleste af dem, på nær dem til
jul og pinse, som Luther nævnte, og så påskesekvensen Victime Paschali laudes, (Lov og tak for påskens offer, der
skulle synges vekslende med ”Krist stod op af døde”, jf. DDS
219, dog er den oprindelige ”Krist stod op af døde” kun på et
enkelt vers). Ligesom med kyrie anfører Thomissøn forskellige sekvensled til de forskellige højtider, der i tråd med Luthers forslag skal veksle med (eller måske erstattes af) danske udgaver. Men i den lange tid fra pinse til jul og fra kyndelmisse til påske indføres som den faste salme på dette sted
den tidligere omtalte ”Nu bede vi den Helligånd” (DDS 289).
Vi kender den i en udgave med fem vers, som Grundtvig har
haft indflydelse på; men i den oprindelige udgave, som Luther bearbejdede, og som blev oversat til dansk og medtaget
Thomissøns salmebog, er der fire vers:
Nu bede wi den hellig Aand
alt om den Christelig Tro oc ret forstand
det oss Gud beuare
oc sin Naade sende
138 For en gennemgang af reformationstidens danske dåbsritual, se
Thodberg, Dåben, 89-102.
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naar wi heden fare
aff dette ælende
Kyrieleis.
Du verdige Liuss giff oss dit skin
Lær oss at kiende Christum Jesum allene
At wi met hannem bliffue
Vor kiere Frelsermand
Som oss monne indlede
Til det Foriette land.
Kyrieleis.
Du søde Aand skenck oss foruist
At wi maa dricke aff dit kierlighedsens bryst
At wi vdaff hiertet
Huer anden elske
Met it sind vdi Christo
Oc haffue baade fred oc ro.
Kyrieleis.
Du ypperste Trøstere i all vor nød
Hielp at wi forsmaa Verdsens spot oc wselhed
At wi bestandige bliffue
Paa vor siste ende
Naar wi met Dieffuelen kiffue
Om dette ælende.
Kyrieleis.
Denne salme, som skulle blive et fast indslag og dermed
en hjørnesten i den danske gudstjeneste, opsummerer i sin
bøn til Helligånden en række vigtige elementer i den reformatoriske teologi: der bedes om kristen tro og ret forstand,
nåde, kendskab til Kristus, næstekærlighed, fred og ro og
evne til at ’forsmå’ denne verdens ulyksaligheder.
”Nu bede vi den Helligånd” leder op til evangelielæsningen, der også skal indledes med ”Herren være med jer” –
”og med din ånd.” Det samme skal ske, når præsten i gud83
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stjenestens slutning vender sig mod menigheden og opfordrer til bøn, og inden velsignelsen lyses. Denne lille vekselsang forstås altså ikke som et ’velkommen til gudstjeneste,’
men som ’nu skal I bare høre.’ Inden evangeliet ’læses’ (eller
rettere: messes) indledes med ordene ”Disse efterfølgendis
Ord bescriffver oss den hellig Lucas[/Marcus osv.] Euangelista”, hvortil menigheden ligesom nu svarer ”Gud være lovet for sit glædelige budskab.”
Efter evangelielæsningen følger trosbekendelsen i form
af den danske oversættelse af Luthers trossalme, som er
nævnt ovenfor, og som er baseret på den nikænske trosbekendelse, men i øvrigt er en fri tros-salme i tre vers, et hver
til Faderen, Sønnen og Helligånden:
Wi tro allesammen paa en Gud.
Som Himmel oc Jord oc allting skob
hand kalder sig vor Fader kier
som børn røre wi hannem paa nær
hand holder oss op vort daglige brød
at vor Siel ey maa lide nød
liff oc legem varer hand oc
hand seer oss for at wi faa nock
diss haffuer hand oc vel stor mact
Thi alting er hannem vnderlagt.
Wi tro ocsaa paa Jesum Christ
Vor Herre oc Frelsere allsomkierist
Som er Gud Faders euige Søn
Hannem lig i mact offuer huert køn
Aff Jomfru Maria føddis Mand
Det bestillede den hellig Aand
Død paa Kaarssit Helffuede hand brød
Frelste oss saa aff alle vor nød
Hand opstod/ oc i Rigit foer
Redde oss rum vdi Engle Chor.
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Wi tro oc paa den hellig Aand
Met Fader oc Søn en Gud sand
Som oss i en Christen samfund
Sambler oc pryder mangelund
Vocter oss fra syndelig ijd
Oc i vor brøst er hand oss blid
Wi skulle oc alle igen opstaa
Met vor idret for Dommen gaa
Riget skulle wi da faa sammen
Som Christus haffuer oss forhuærffuit/ Amen
Kirkeordinansen foreskriver, at prædiken følger lige efter
denne trossalme. Men Thomissøn anfører, at der i hhv. juleog påsketiden og til pinse skal synges et salmevers tre
gange, hhv. første vers af ”Et lidet barn så lysteligt” (DDS
102), ”Krist stod op af døde” og ”Nu bede vi den Helligånd.”
Fra 1. s. e. Helligtrekonger og indtil Kyndelmisse synges første vers af ”Et lidet barn så lysteligt” en enkelt gang. Meningen med dette må vel være, at der skal skabes en særlig højtidsstemning, og man bekymrer sig tilsyneladende ikke om,
at versene til hhv. påske og pinse allerede har været sungne
i forbindelse med sekvenserne. Om man i praksis alle steder
har fulgt denne skik, der ikke fremgår af Kirkeordinansen,
er et godt spørgsmål, men det formodes at have været ganske udbredt, da skikken fortsætter i Kingos graduale fra
1699.
Om prædiken skriver Kirkeordinansen,139 at den skal
foredrages som Guds ord, hvortil der ikke må lægges noget
til eller trækkes noget fra. Prædiken skal indledes med en
formaning til folket om i bøn at påkalde Guds hjælp. Af
Thomissøn kan det se ud til, at dette måske skulle foregå inden afsyngelsen af de nævnte vers, men det er uklart. Formaningen beskrives her på følgende måde: ”predicken be139 Kirkeordinansen, 174.
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gyndis met formaning til Bøn om Guds aand og Naade/ til at
handle høre oc bevare hans hellige ord/ hannem til ære/ oc
mange til Saligheds forbedring etc.” Det kunne tyde på, at
det er en faktisk bøn om at høre Guds ord, der tænkes på. I
selve prædikenen skal præsten ’genfortælle’ (eller måske
snarere læse) teksten, der prædikes over, og som jo blev
messet fra alteret. Derefter skal han udlægge den, og det må
ikke tage mere end time (det har åbenbart været nødvendigt
at påbyde). Præsten må ikke sige, hvad han selv synes, men
skal tale om sagen med klare og forstandige ord. Ingen personer må optræde ved navns nævnelse i prædikenen. Evt.
kan præsten læse fra en postille, hvis han ikke evner selv at
formulere en prædiken; men dette forbydes dog allerede i
1546.140 Præsten indskærpes også til at foredrage og prædike
over de enkelte artikler i Luthers lille katekismus, altså de ti
bud, trosbekendelsen, dåb, nadver og fadervor, sådan at den
løbende gennemgås – især på landet, hvor gudstjenestelivet
ikke har været så righoldigt, og man derfor ikke er blevet
belært i hverdagsgudstjenester.
Det fremgår ikke af messeoversigten, hverken i Kirkeordinansen eller hos Thomissøn, at prædikenen skal slutte
med kirkebøn eller andet, og derfor glemmer mange oversigtsfremstillinger ofte, hvad der foregår mellem prædiken
og nadver. Men i ordinansens afsnit om prædikenen fremgår
det klart, at prædikenen skal slutte med en kirkebøn og
fadervor (som således, hvis der er dåb, bliver bedt i alt tre
gange i gudstjenestens løb). I Frands Wormodsens præstehåndbog fra 1539 trykkes følgende kirkebøn efter afsnittet
om prædikenen:

140 Kirkeordinansen, 176, n. 90.
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Kere venner Lader oss nu alle endrecteligen bede.
Først oc fremmerst for den hellige cristne kircke At
hun maa styrkes oc forøgis i een sand gudelighed i
troen til gud oc ret kristen kierlighetz fruct. oc
beuares naadelige i salighedsens ord. fraa all keeteries
lerdom och vilfarilse. Desligest for det hellige
euangelij ords framgang Oc lerefedre. bisper
prouester. sogneherrer. prester. predickere med alle
andre Guds ords tienere oc diaconer Att gud ville
vdnøde til oss dennem som fromme oc gode ere och
giffue dennem mund oc viisdom trofastelige att lere.
oc med ett gudeligt leffnit oc exempel at pryde oc
bestyrke ordit i den hellige kircke. mod dyeffuelin oc
alle ordsens fiender. Att christi euangelium. maa effter
denne dag bliffue rent oc fast hoss oss och retteligen
predickis y alle maade. Lader oss och saa bede for den
verslige statt oc øffrighed Først for keiserlig maiestat.
konger. herrer. førster. stathollere. rigers oc steders
raad borgemestere. raadmend. fogeder. oc dommere.
med alle andre som det verslige suerd befallit er.
besynderlige for vor egen naadige herre oc konning
N. oc for hans naadis oc rigsens raad. for hans naadis
land oc rige oc alle deris indbygere. At gudt ville med
sin naade opliuse deris hierter. rettelige at bekende
hans hellige ordt oc guddommelige vilie. Oc begaffue
dennem med visdomraad oc forstand. saa att styre oc
regere alle deris vndersaate. i een sand retferdighed.
At the kunde holle ett fredsommeligt regemente oc vy
maate leffue vnder dennem ett stille leffnit. i guds
fryct oc retzel med fred oc al rolighed Fremdelis ville
vy oc saa bede Gudt om fred naade oc timelig verlig.
Om miscundhed oc alle vore synders forladelse. om
gudz vredis straff oc hefns affuendelse for syndernis
skyld. oc att gud vil naadelige oss beuare fraa hunger
oc dyrtiid. fra pestilentze oc anden kranched oc
siugdom. fra kri orlog oprør bulder tuedract oc
blodstørting. at vij kunde karske oc sunde tilhobe
leffue i gudtz behagelighedt. Oc saa ville vij bede for
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siuge. scrøbelige. ellende. och fangne menniske. For
siuglige oc diendis quinder. For dem som ere stedde i
frestelse. i hiertens sorg. kømmer och nød. For alle
vilfarende menniske i troen. som sculle henttes
tilbage igen tiil Cristum. At gud ville dennem
hugsuale oc hielpe. sit hellige naffn til priis oc ere. Oc
for vore vuenner. att dee maa komme til ret kierlighed
oc venscaf medoss igen. At dette oc alt andet. enten
aandeligt eller legomligt. som oss er nøtteligt att bede.
maa oss dessnare viddes. Saa lader oss lesze huer i sin
steed effter Jesu Christi ord oc befalning. siendis.
Fader vor. du som est etc.141
Der bedes altså for kirkens og ordets fremgang, for øvrigheden, for fred og for alle svage, syge og frafaldne. Herefter anfører Wormodsen, at præsten skal læse hele Luthers
lille katekismus ord for ord. Og forinden nævner han, nærmest i forbifarten, ”att huer i sin sted sig ydmygeligen bekender i guds assyn.” Det lader til at være en offentligt
syndsbekendelse forud for altergang. Man gør ellers tilsyneladende, som Luther anbefalede, og indfører obligatorisk høring hos præsten inden nadver, men med fri mulighed for
privat skriftemål. Alligevel har der så, hvis vi skal tro
Wormodsen, fundet en slags offentligt skriftemål sted nogle
steder, selvom det ikke er helt tydeligt hvordan og hvorledes, og hvor længe det holdt sig.142
Af Kirkeordinansen og Thomissøn fremgår også, at man
kan bruge det såkaldte litani, altså den bekendende og bedende vekselsang, hvis der er særlig nød i landet, eller måske, hvis ingen har meldt sig til nadver? 143 Men ellers følges
prædikenen af en salme, der passer til lejligheden. Der fore141 Danske reformationssalmer.
142 Widding, Dansk Messe, 117-119.
143 Se oversigt over litaniet Ibid., 216-224; To forskellige litanier er trykt
i Thomissøn, Den danske Psalmebog, bl. 246 -253.
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slås fx Luthers ”Behold os, Herre, ved dit ord” (DDS 337),144
men der gives forrang til salmen ”Nu er os Gud miskundelig,” Luthers gendigtning af Sl 67:145
Nu er oss Gud miskundelig
oc hand vil oss velsigne
Sit ansict offuer Jorderig
det lader hand offuer oss skinne
At wi paa Jorden maa forstaa
hans vey oc hellige naade
Oc Jesus Christus kiendis saa
blant folck i mange maade.
Gud styre for oss oc raade.
Wi tacke Gud oc loffue dig
Dit Hedenske folck offuer alle:
Oc alle Land de glæde sig
Dit naffn de nu paakalde
At du retfærdig Dommer est
Lad oss icke mere vildfare
Dine Ord kunde oss beskerme best
Jhuo dem vil beuare
Hand leffuer foruden all fare.
Wi tacke Gud oc loffue dig
Dit folck i mange maade
Din Jord bær fruct oc bedrer sig
Det kand dine ord vel raade.
Signe oss Gud Fader oc Guds Søn
Oc signe oss Gud den hellig Aand
For hannem skulle rædis alle Land
Thi alting stander vdi hans haand
Wi siunge aff hiertet Amen.

144 Luthers salmer på dansk, 365-371.
145 Ibid., 261-264.
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Ære være Gud Fader i Himmerig
Som alting haffuer at raade
Disligest hans Søn euindelig
Som frelst haffuer oss aff vaade
Oc loffuit være den hellig Aand
Som giffuer oss aff sin naade
Den ære haffuer værit aff euig tid
Oc bliffuer foruden all ende
Gud oss sin naade sende.
Salmen kan måske forstås som en slags eukaristisk indledning til den nye nadverliturgi, der ellers isoleret set er
skrabet og blottet for den eukaristi (taksigelse), som kendetegnede den oldkirkelige og latinske nadver, og som delvis
blev bevaret af Luther i Formula missae og i mindre grad i
Deutsche Messe.
Den danske gudstjeneste følger Luthers anvisning i
Deutsche Messe om at indlede nadverfejringen med en formaning, men følger ikke hans foreslåede ordlyd. På den københavnske bispesynode i 1540 stadfæstes en fast formulering til formaningen, som senere trykkes i Alterbogen under
skærtorsdag og lyder sådan her:
Paa det kæriste venner Christi, at i rettelige oc
verdelige kunde anamme det Høyverdige Sacramente/
da bør eder disse tho ting her besønderlige at vide/
som er hvad i skulle tro oc gøre. Disse ord Christus
sagde/ Det er mig Legem/ som giffvuis for eder/ Item
det er mit Blod/ som udgydis for eder til Syndernis
forladelse/ skulle i fuldkommelige tro saa at vere i
sandhed/ at Jesus Christus er der selff til stede med sit
Legem oc Blod i Sacramentit efter Ordsens lydelse.
Dernest skulle i ocsaa tro af Christi Ord/ Til
Syndernis forladelse/ at Jhesus Christus skenckte eder
sit Legem oc Blod til en stadfestelse/ pa alle eders
Synders forladelse. Paa det siste skulle i oc gør Christi
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befaling fyllist der som hand saa biuder eder sigendis.
Tager hen og æder det/ Item dricker alle her aff/ Item
dette gøre i min hukommelse. Thi hand haffver giffvit
oss sit Legem oc Blod at æde og dricke til Syndernis
Forladelse/ oc der hoss ihukomme hans hellige Død
oc Pine. Der saare/ naar i saa tro disse Christi ord oc
gøre effter denne hans befaling/ saa ere i ret
prøffvede/ som Paulus siger/ oc verdelige kunde æde
Christi Legeme oc dricke hans Blod til eders Synders
forladelse. Der til giffve eder Gud Fader sin naade ved
samme Jhesum Christum vor Herre/ oc der om ville
wi bede sigendis af hiertet/ Fader vor du som. 146
Formaningen koncentrerer sig helt og holdent om
indstiftelsesordene og den rette forståelse af nadveren.
Fadervor, der messes herefter, bliver motiveret som en bøn,
hvori der bliver bedt om Guds nåde til det, der skal ske i
nadveren. Fadervor bliver så at sige forankret i nadverens
sakramente, og bønnen om det daglige brød og forladelse af
skyld går nu på nadveren, som skal modtages. Dette er i
saglig overensstemmelse med Luthers forsøg på at gøre
fadervor til den egentlige nadverbøn.
Det er værd at lægge mærke til tre ting i formaningen
her: 1) forestillingen om den værdige modtagelse, 2) koncentrationen omkring ordet og troen og 3) forklaringen af
syndernes forladelse. Hvad angår 1), så kræves der viden,
tro og handling til den rette modtagelse af sakramentet, og
hele formaningen motiveres som en sikring af, at det går
værdigt for sig. Forestillingen om den værdige nydelse og
prøvelsen stammer fra 1 Kor 13,27-28, som der da også alluderes til. Hvad angår 2), så retter formaningen menighedens
opmærksomhed mod indstiftelsens ordlyd og troens modtagelse af dem som sande: det er Kristi ord, der skal høres og
146 Palladius, Alterbogen 1556, 389, se også noten s. 490.
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tros ”efter Ordsens lydelse,” og det er i kraft af dem, at han
selv er til stede med sit legeme og blod i sakramentet, og at
hans blod udgydes til syndernes forladelse. Når menigheden
tror ordene, sådan som de lyder, og gør derefter, så kan legemet og blodet spises til syndernes forladelse. Hvad angår 3),
så er der, så vidt jeg kan se, en vis tvetydighed i beskrivelsen
af syndernes forladelse: først står der, at Jesus gav sit legeme
og blod til en stadfæstelse af syndernes forladelse, dernæst
står der, at legemet og blodet spises og drikkes til syndernes
forladelse, og at Jesu død og pine derved kommes i hu, og
tredje gang står der bare, at legemet og blodet spises og
drikkes til syndernes forladelse. Forholdet mellem nadver og
syndsforladelse bliver altså et afgørende tvivlsspørgsmål i
den reformatoriske teologi, jf. fx syndsbekendelsen ifm.
prædikenen i Wormodsens håndbog og senere tids sammenknytning af nadver og skriftemål, som jeg kommer tilbage
til. Er nadverbordet en forening af syndere, der sammen opnår forladelse, eller er det et ’rent’ bord for dem, der allerede
er tilgivet i kraft af deres forudgående tro på Jesu ord og
gerning?
Efter fadervor følger indstiftelsesordene, der efter Luthers eksempel træder i fokus ved at lyde som et selvstændigt led. Et bispemøde i 1546 kræver egentlig elevation lempeligt afskaffet, selvom Kirkeordinansen tillader det. 147 Sanctus er forsvundet som fast led, men Thomissøns salmebog
indeholder dog både en oversættelse af Luthers sanctussalme og desuden to andre danske sanctus, hvoraf følgende
anføres som det primære valg:
Dig være loff oc priss O Herre Christ/
Benedidet er den dag foruist/

147 Kirkeordiansen, 172 n. 80.
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wi loffue dig nu oc til euig tid.
Hellig hellig hellig est du i det Høyeste.
Englene oc Offuerengle/
Thronerne oc det Himmelske Herskab/
Dig loffue Cherubin oc Seraphin/
Hellig hellig hellig/ siungis i det Høyeste.
Dit folck O Christe loffuer dig/
Din Brud aff hiertet nu glæder sig/
For din Naade oc Barmhiertighed/
Hellig hellig hellig/ hun siunger dig
Dette må siges at være et meget vellykket forsøg på en
dansk sanctus, hvor englenes og menighedens helligsang
blander sig, og der sker et skifte fra eukaristisk (takkende)
tilbedelse af faderen til anamnetisk (ihukommende) lovprisning af Jesus, der i overensstemmelse med traditionens
billedsprog forstås som kirkens brudgom. Man kan forestille
sig, at denne sang kan være blevet brugt i begyndelsen af
uddelingen under fremvisningen af elementerne, som hos
Luther, men allerede i Jesperssøns graduale fra 1573 ser
denne mulighed ud til at være forsvundet. Her begyndes der
med ”O Guds lam,” som også anføres som anden nadversalme hos Thomissøn med følgende ordlyd (tre gange med
varieret afslutningslinje):
O Guds lam wskyldig
paa Kaarssit var slactet
din Fader varst du lydi
Ihvor du var foractet/
all Synd haffver du borttagit
ellers var wi fortabit.
1. Forbarme dig offver oss O Jesu…
2. Miskunde dig offver oss O Jesu...
3. Giff oss din fred O Jesu.
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Ganske vist betød reformationen en afsked med nadverliturgiens offersprogbrug og messen forstået som en
fortjenstfuld offergerning, men det betyder ikke en afsked
med den offertankegang, som findes i Biblen, og som fortolker Jesu korsdød som et stedfortrædende offer for mennesket. Uden offertankegangen bliver Johannes Døberens udsagn om Jesus, som salmen er baseret på, meningsløst: ”Se
dér er Guds lam, som bærer verdens synd” (Joh 1,29).
Hvordan dette offer så fortolkes, og hvordan det hænger
sammen med nadveren, er en helt anden sag. En mulig fortolkning kunne være denne: i nadvermåltidet kommes det i
hu og bliver derved aktuelt, at Jesus ofrer sig som det lydige
Guds lam, som slagtes og borttager vores synd, hvorved han
er barmhjertig og skænker menigheden fred, som de afsluttende linjer beder om.
Kirkeordinansen foreskriver tavs uddeling med den begrundelse, at det allerede er blevet tydeligt sagt for alle i
indstiftelsesordene, at brødet er Jesu Kristi legeme og vinen
hans blod, men allerede i 1540 bliver det igen tilladt med uddelingsord148 i form af: ”Annammer Jesu Christi Legeme/
Blod,”149 selvom alterbogen fx ikke bringer en tekst dertil,
hvorfor tavs uddeling måske har været det mest udbredte.
Kirkeordinansen foreslår, at der under uddelingen synges
”Jesus Christus er wor salighed,” som er en dansk oversættelse af Luthers nadversalme ”Jesus Christus unser
Heiland.”150 Den medtages også som tredje foretrukne nadversalme hos Thomissøn sammen med sanctus og agnus dei.
Det understreges dog begge steder, at sangen skal holde op,
så snart nadveren er uddelt, så om man virkelig har nået
disse tre salmer, som Luther også foreslog, kan man godt
148 Engelstoft, Liturgiens Historie, 272-273.
149 Widding, Dansk messe 1, 154.
150 Luthers salmer på dansk, 219-29
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tvivle på. Luthers nadversalme (DDS 461), der siger noget
afgørende om reformationstidens nadverforståelse, lyder sådan her:
1. Jesus Christus er vor salighed
som fra oss tog Gud Faders vrede
met sin pine oc hellige Død
frelste hand oss fra Helffvedis nød.
2. At wi aldrig det forgæde
Gaff hand oss sit Legem at æde
Som er skjult udi Brødsens skin
Oc at dricke sit Blod i Vin.
3. Hvem aff denne kaast vil æde
Sit hjerte oc sin sag hand ey forgæde
Hvem wuerdig her til gaar
For Liffvit den evige Død hand faar.
4. Thi skalt du Gud Fader prise
At hand dig saa vel vilde spise
Oc hand for dine Synders lyst
I Døden sin Søn haffver giffvet vist.
5. Saadan naade oc Barmhjertighed
Søger it Hierte i stort arbeyd.
Est du Karsk saa bliff her fra
At du skalt icke Fordømmelsen faa.
6. Du skalt nu bliffve i stadige tro
Da faar du naade miskund oc ro
Aff denne kaast/ han haffver giffvit
Oss Arme til det evige Liff.
7. Hand siger selff/ kommer i Arme
Jeg vil offver eder forbarme
Ingen Læge haffve de Karske behoff
Hans konst er dem en spot oc wro.
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8. Vilde du med dine gierninger fange
Oc i Himmelen for dem indgange
Da vaar min pine oc Død ey fyllist
For du dig selff din Salighed est.
9. Tror du fast aff hjertens grund
Oc bekiender det met din Mund
Saa est du ret gantske vel skicket
Oc denne kaast din Siel vederqveger.
10. Denne fruct kande ey heden være
Brødre oc Søstre skal du ære
Met din penning gods og jord
Der met dem hjelp som Gud haffver budit.
Salmen er optaget af den værdige nydelse på en måde,
der på næsten 500 års afstand kan forekomme meget voldsom, især når man betænker, at salmen synges, mens nadveren nydes. Det må have været forbundet med en vis ængstelse at nyde nadveren med de ord klingende i ørerne, og
med det in mente er det måske ikke så svært at forestå, at
forudgående overhøring og evt. skriftemål bliver nødvendigt
som et middel til at befri samvittigheden for skrupler om
den værdige hhv. uværdige nydelse af nadveren.
Foruden fremhævelsen af dette aspekt og understregningen af, at man kan spise og drikke sig til dom (jf. 1 Kor
11,29) føjer salmen også nogle nye betydninger til nadveren,
som ellers ikke kommer eksplicit til udtryk i nadverliturgien. Det gælder forestillingen om soningen af Guds vrede
og frelsen fra helvede (str. 1), delagtigheden i det evige liv
(str. 6 ), understregningen af udelukkelsen af gerningsretfærdighed (str. 8), bekendelsen med munden som en del af
ritualet (str. 9), og endelig, at nadveren må føre til troens
frugter i form af almisse (str. 10), hvilket i øvrigt er et vigtigt
aspekt ved nadveren allerede fra den tidlige kirke (jf. fx Ju96
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stins Første Apologi 67,151 som jeg kommer ind på i anden
del), selvom det ikke har så fremtrædende en plads i reformationens tyske og danske liturgi.
Thomissøn foreskriver, at der efter uddelingen skal synges en dansk oversættelse af Luthers ’nadvertakkesalme:’
”Gud være loffvit altid oc benedidet:”152
Gud være loffvit altid oc benedidet
som oss selff haffver bespiset
Met sit Legem oc met sit Blod
det giffve oss Herre gud til gode
Kyrieleison
Herre ved dit hellige Legem
det som aff din Moder Maria kom
dit hellige Blod oc din død
hjelp oss Herre aff all vor nød.
Kyrieeleison.
2. Dit hellige Legem er for oss giffvit
I døden /at wi skulle leffve.
Ingen større gave kunde hand os skencke
Der met wi hannem oc hans Død betencke.
Kyrieeleison
Kjerlighed/ O Herre/ dig saare tvingit haffver
At dit Blod ey offver oss klaffver
Som betalede all vor skyld/
At oss Gud er vorden huld.
Kyrieeleison.
3. Gud i alle gaffver oss vil velsigne
At wi paa hans vey skulle bliffve
I ret Kierlighed oc brøderlige tro.
At den Mad kommer os icke til wro.
Kyrieeleison.
151 Justin, Apologier, 105.
152 Luthers salmer på dansk, 197-203.
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Herre met din Aand os aldrig forlad
Men lad oss dig paakalde i allen stad
At din arme Christenhed
Maa leffve i fred oc Samdrectighed.
Kyrieeleison.
’Benedide’ er en dansk form af det latinske benedicere,
som betyder at velsigne. Gud lovprises og takkes for nadveren, og i tredje strofes sidste halvdel bedes om, at menigheden altid må påkalde Herrens Ånd og leve i fred og samdrægtighed. Denne dobbelthed af tak og bøn kommer også
til udtryk i den kollekt, som Luther skrev til Deutsche
Messe, som afslutter nadverhandlingen, og som i omarbejdet form endnu står der i dag. I Alterbogen 1556 lyder
den sådan her:
Wi tacke dig Herre Almectigste Gud/ at du met disse
salige gaffver haffver oss vederquet/ Nu bede wi din
barmhertighed/ at du lader denne samme gaffve oss
ret bekommis/ til vor Troes styrckelse paa dig/ oc til
en brendendis kærlighed imellem oss indbyrdis/ for
din Søns Jhesu Christi vor Herris skyld/ Amen.153
Her tolkes nadveren som et måltid, der vederkvæger,
altså forfrisker og giver styrke, og der bedes om, at denne
vederkvægelse må styrke troen og gøre den indbyrdes kærlighed brændende. Nadvermåltidets virkning, om man så må
sige, er altså styrkelse af troen og kærlighed. Man kan sige,
at med den afsluttende salme og kollekt er det eukaristiske
element ved nadveren, som kendetegnede oldkirken og den
latinske gudstjenestes indledninger, flyttet til takken efter
nadverhandlingen, hvis der ikke synges fx sanctus-salmen.

153 Palladius, Alterbogen 1556, 396.
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Nadverhandlingen afsluttes definitivt med den aronitiske
velsignelse, som Luther indførte til gudstjenestebrug, og
som i Alterbogen lyder sådan her: ”Herren velsigne dig og
bevare dig/ oc ver dig Naadig/ Herren læthe sit Aasivn paa
dig oc giffve dig fred”,154 altså uden den triadiske struktur,
som vi ellers kender. Den er dog tilbage i Thomissøns salmebog med ansigt/åsyn, som vi kender det i dag. Det ser ud til,
at velsignelsen på dette sted er tæt knyttet til nadverhandlingen og ikke er et selvstændigt led i sin egen ret, for efter
velsignelsen skal præsten bede en kort bøn for sig selv, fastslår Kirkeordinansen, og af Alterbogens tekst til en bøn
fremgår det, at det er en yderligere tak for nadveren. Altså
er velsignelsen, som også fadervor, forankret i nadversakramentet, sådan at det, der gives velsignelse til, på en måde
bestemmes af den forudgående kollektbøn. Det understreges
udtrykkeligt, at velsignelsen skal besvares af et amen fra
hele kirken.
I Luthers gudstjenesteordninger så det ud til, at gudstjenesten er sluttet med velsignelsen. Men Kirkeordinansen foreskriver, at den skal slutte med en kort dansk salme. Thomissøn foreslår, at den sidste salme passende kunne være
katekismus-salmen over de ti bud, ”Gud Fader udi Himmerig.” Selvom versemålet er på fire linjer, er det ikke nogen
kort salme, da den har et vers til hver af de ti bud foruden
indlednings- og afslutningsvers, der lyder sådan her:
Gud Fader vdi Himmerig
sin villie hand oss kiende
Der hand oss ned til Jorderig
de Thi budord vdsende.
[…]
154 Ibid.
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Gud Fader Søn oc den hellig Aand
Hand giffue oss aff sin naade
At wi maatte vdi alle Land
Hans Budord vel beuare.
Meningen er, at når denne salme synges, har man i gudstjenestens løb, hvis der har været dåb, været igennem katekismens fem stykker: De ti bud, trosbekendelsen, fadervor,
dåb og nadver. Reagerede Luther og reformationen mod en
instrumental forståelse af gudstjenesten som gerning, kunne
en kritik 500 år senere lyde, at gudstjenesten til gengæld
blev et didaktisk instrument for ordets forkyndelse uden
blik for handlingens vigtighed. Dette er dog for så vidt en
kritik, der rammer ved siden af, al den stund reformationens
gudstjeneste må ses som et forsøg på at videreføre den
gamle messetradition på modersmålet og med salmesangen
i centrum, men med den smidighed indbygget, at salmerne i
endnu højere grad, end det var tilfældet i den latinske
messe, kan skifte og tage farve af den pågældende søndags
bibeltekster, så der kommer overensstemmelse mellem prædiken og liturgi.
b. Latinsk liturgi
At man virkelig har ønsket at bevare så meget som muligt af
den latinske messe, som man fandt teologisk forsvarligt,
fremgår af Kirkeordinansens afsluttende anvisning om, at
der til de fire højtider, dvs. jul, påske, pinse og trinitatis søndag, skal synges de gamle latinske led til introitus, kyrie, gloria, sekvens og bruges latinsk nadverliturgi med præfation,
sanctus og agnus dei – men med indstiftelsesord og fadervor
på dansk.
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Denne ’højkirkelige’ liturgi blev udfoldet nærmere i Niels
Jesperssøns graduale fra 1573.155 Her findes der faktisk latinske (og nogle gange danske) introitus og halleluja til alle
søndage og helligdage, samt tekst og noder til de nævnte
latinske led på højhelligdagene.
Her får vi en række andre interessante vidnesbyrd om
den reformatoriske gudstjeneste, som altså visse steder, formentligt især i købstæderne med store kor, har været fyldt
med latin. Vi får også at vide, at salmen ”Behold os, Herre,
ved dit ord” efter prædikenen har været tiltænkt gudstjenester uden nadver, og at den foretrukne afslutningssalme har
været Luthers korte ”Forlen os freden, Herre, nu” (DDS 711)
156
og ikke den nævnte salme om de ti bud.
Desuden anføres det, at der ofte har været offergang i
gudstjenesten efter prædikenen, altså en rituel aflevering af
goder til kirken/præsten/degnen/de fattige, som er foregået
under afsyngelse af salmer.157 Traditionelt har der kun været
offergang til de store fester, men gradualet forudsætter, at
det i princippet kan ske til enhver søndag. I så fald indskrænkes salmen efter prædiken til det sidste vers af ”Nu er
os Gud miskundelig,” og offergangen følger lige efter. Her
bevares således en form for offertorium, som også findes i
den latinske messes kanon, men offergaverne er her ikke
nadverelementerne, men de gode gaver, som menigheden
frembærer til alteret, og som ideelt skal uddeles til de fattige
efterfølgende.
Det udvidede nadverritual til højhelligdagene ser i gradualet ud på følgende måde (teksten til juledag til venstre,
min oversættelse til højre) – liturgien begynder som en
155 Jesperssøn, Graduale.
156 Luthers salmer på dansk, 289-294.
157 Engelstoft, Liturgiens Historie, 96-100. Se salmen i Jesperssøn, Graduale, 14-17.
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vekselsang mellem præst og degn (men gradualet anfører
ikke nærmere, hvem der skal synge hvad):
Dominus vobiscum
Et cum spiritu tuo
Sursum corda.
Habemus ad Dominum.
Gratias agamus Domino Deo
nostro.
Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est æquum
et salutare, Nos tibi semper et
ubique gratias agere, Domine
Sancte, Pater omnipotens, æterne
Deus. Quia per incarnati verbi
mysterium, vova [sc. nova] mentis
nostræ oculis lux tuæ claritatis
infulsit. Ut dum visibiliter Deum
cognoscimus, per hunc in
invisibilium amorem rapiamur. Et
ideo cum angelis et archangelis,
cum thronis et Dominationibus,
cumque omni militia coelestis
exercitus Hymnum gloriæ tuæ
cantimus, sine fine dicentes
Sanctus. Esaiæ: 6
Sanctus. Sanctus. Sanctus.
Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt
Coeli et Terra gloria tua.
Psal: 118 / Matth: 21
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine
Domini.
Hosianna in excelsis.
Herefter følger/ aff Alterbogen/
Formaningen/ Fader vor/ och
Sacramentets ord. Saa denne sang:
Duo Pueri: Tibi laus salus sit
Christe, benedictus sit dies iste. Te
Laudamus nunc et perenniter.
Chorus: Sanctus sanctus sanctus
in excelsis.
Pueri: Angeli et Archangeli throni
principatusque Coeli, Te laudant
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Herren være med jer
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerter.
Vi har [vendt dem] mod Herren
Lad os takke Herren vor Gud
Det er værdigt og ret.
Det er i sandhed værdigt og ret og
til frelse, at vi altid og alle vegne
takker dig, Hellige Herre,
almægtige Fader, evige Gud. For
ved det inkarnerede ords
mysterium har en ny stråle af din
herlighed vist sig for vores sinds
øjne, så vi, idet vi kender Gud
synligt, kan blive båret mod
kærlighed til de usynlige ting.
Derfor vil vi nu, med engle og
ærkeengle, med de tronende og
herskende, med alle de himmelske
hærskarer, synge din herligheds
lovsang, idet vi uden ende siger:
Helligsangen. Esaias 6,3
Hellig, hellig, hellig, er Herren,
Gud den almægtige. Himlen og
jorden er fuld af din herlighed.
Salme 118,25; Matt 21,9
Hosianna i det højeste.
Velsignet være han, der kommer i
Herrens navn.
Hosianna i det højeste.
Formaning, fadervor og
indstiftelsesord som på alle andre
søndage. Under altergang denne
sang:
To drenge: Salig pris til dig,
Kristus, velsignet være denne dag.
Dig lover vi nu og i evighed.
Kor: Hellig, hellig, hellig i det
højeste.
Drenge: Engle og ærkeengle og
alle der troner i himlen, dig lover
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cherubin et seraphin.
Chorus: Sanctus sanctus sanctus
in excelsis
Johan: 1
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, dona nobis pacem.
Her effter siungis: Jesus Christus
er vor salighed. Der nest/ Gud
være loffvit…

keruber og serafer.
Kor: Hellig, hellig hellig i det
højeste
Joh 1,29
Guds lam, som bærer verdens
synd, forbarm dig over os.
Guds lam, som bærer verdens
synd, forbarm dig over os.
Guds lam, som bærer verdens
synd, giv os din fred.
Herefter fortsætter nadverritualet
og gudstjenesten som på alle
andre søndage.

Ritualets præfationsbøn stammer fra den latinske
messe.158 Det er bemærkelsesværdigt, at dette udvidede ritual med de mange dele fra den latinske messe ikke er tænkt
til at kunne stå alene, men skal supplere eller udvide det almindige ritual om søndagen: formaningen forbliver, og der
skal fortsat synges ”Jesus Christus er vor salighed” under
uddelingen. Det udvidede nadverritual må følgelig forstås
som en indledende eukaristi/takkebøn med det bedste fra
romermessen og ikke som et selvstændigt nadverritual. Det
kan undre, at man lader de to drenge og koret synge en sanctus-lignende sang som optakt til Agnus Dei, for på den
måde sker der en liturgisk fordobling, idet sanctus jo her er
kulminationen på præfationen. Men så kommer helligsangen både på sin oprindelige plads og på sin plads som kommunionssalme, der reagerer på indstiftelsen, sådan som Luther foreslår det i Formula missae og Deutsche Messe. På den
måde bliver sanctus nummer to bindeled mellem den indledende eukaristiske lovsang til Gud Fader og kommunionens
anamnetiske lovsang til Gud Søn. På den ene side er der
altså tale om et livrem og seler-ritual, på den anden side om
158 Leiturgia 2, 484.
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et ritual, der forsøger at bevare det bedste fra den latinske
messe og fusionere det med den nye reformatoriske liturgi.
På den ene side er den reformatoriske gudstjeneste en
voldsom omkalfatring af den eksisterende liturgi på den nye
teologis præmisser. Men på den anden side bevares den liturgiske ordo stort set ubeskadiget, sådan at det er den
samme gudstjeneste i dag og i middelalderen – men nu på
modersmålet og med salmer og prædiken i fokus. Om det er
en afgørende ødelæggelse af traditionen eller et forsøg på at
transponere den til en ny tid og et nyt sprog, er i høj grad et
spørgsmål om øjnene, der ser.
Kigger man på de nye salmer, der i sammenligning med
både tidligere latinsk og senere dansk salmedigtning ofte
har lidt naive rim og flydende versemål, kan man stille
spørgsmål ved deres poetiske kvalitet. Men reformatorerne
har først og fremmest ønsket at kunne formidle den nye
lære i den gamle ramme (dog med sans for, at nye ord også
krævede ny musik, som Luther ofte skriver), hvorfor en litteraturhistoriker kan skrive, at ”til forsvar for den middelmådige litterære kvalitet af den danske salmebog [Thomissøn] [kan man] sige, at hensigten ikke har være at skabe
litteratur, men at formidle kristendom.”159
Ud fra et liturgihistorisk synspunkt kan man sige, at det
er påfaldende, hvordan det på trods af denne iver efter at
formidle den rette lære er lykkedes med at bevare den gamle
gudstjeneste i en ny sprogtone, der endnu ikke havde nået
sit kulminationspunkt. Den videre historie fortsætter sigende nok i dette dobbeltspor: På den ene side en større og
større vægtlægning på den rette lære frem for liturgisk
æstetik, på den anden side en mere og mere forfinet salme-

159 Dahlerup, Litterær reformation, 378.
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digtning, der når høje litterære kvaliteter med fx Thomas
Kingo.

3. Enevældens gudstjeneste
Med indførslen af enevælden i 1660 og Danske Lov i 1683
blev det aktuelt med en total ordning og ensretning af den
danske kirke og dens gudstjeneste. En sådan kom med Kirkeritualet 1685, der ordnede kirkens forhold og gudstjenesten under nøje angivelser. Højmessen bliver videreført i
den skikkelse, den havde fået med Thomissøns salmebog,
men en række nye elementer kommer ind, og der bliver
flyttet lidt rundt på tingene. Mest afgørende er det, at ikke
nadveren, men prædikenen nu forstås som det, der definerer
gudstjenesten, der simpelthen kan omtales som ’prædiken’.
Det betyder, at nadveren nu ikke ses som en integreret del
af gudstjenesten, og nadverritualet bliver derfor trykt som
en selvstændig tekst, og der kan holdes særskilte gudstjenester med skriftemål og nadver. Desuden ryddes der ud i latinen, som nu næsten forsvinder fra højmessen. Luthers ide
om dobbeltordninger har altså hørt til i en overgangstid,
men er nu ikke længere nødvendig endsige ønskelig. Nyt er
også den hyppige brug af betegnelsen ’gudstjeneste:’ Guds
tjeneste for os, i form af ord og sakramenter, og vores tjeneste for ham i form af bøn og lovsang (jf. ordet liturgi, der
kommer af græsk og betyder ’folkets tjeneste’).160
Til udfyldelse af de bestemmelser for gudstjenesten, som
foreskrives i Kirkeritualet, udgives biskop Baggers alterbog i
1688, og senere – efter en lang proces med forkastede forslag – følger så i 1699 graduale og salmebog, som for eftertiden har fået navn efter en af hovedmændene bag, nemlig
Odensebispen og digteren Thomas Kingo (1634-1703).
160 Se også Nielsen, Højmessen, 95.
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Kingos salmebog samler dels op på salmeproduktionen og
salmeudgivelserne i den tid, der var gået siden Thomissøns
salmebog udkom i 1569, føjer dels meget nyt til.161
Kingos salmeprojekt162 er et af kirkehistoriens mest ambitiøse foretagender og består simpelthen i en gennemreguleret, dansksproget salmesangsmesse med forordnede salmer til hvert eneste led i hver eneste gudstjeneste året
rundt. I 1676 havde Kingo i et ærevers i en digterkollegas
udgivelse beskrevet sin vision for salmesangens fornyelse.
Digtet begynder sådan her:163
Fryd dig Guds Kirke, du som her i Norden grøder,
Og groer til Daglig vext, og dine Børn opføder,
Med den usvigelig og Himmel-melke-mad,
Hvor ved saa mangen Siæl sig finder sund og glad.
Hør hvor din Harpe nu med deylig Tone stemmis,
Og du med Engle-Sang alt Dag fra Dag forfremmis,
Saa du som før var Lesp, og haffde Tungebaand,
Nu taler, siunger med en Himmel-frisked Aand.
Når Kingo beskriver salmesangen som himmelsk mælkemad, siger han indirekte og med bibelske allusioner (1
Kor 3,1-3 og 1 Pet 2,2), at den danske kirke som en anden
nyfødt hidtil har levet af mælk i form af reformationstidens
lidt ubehjælpelige salmedigtning og først nu er blevet voksen og moden til ordentlig salmedigtning med metrikken i
orden og billedsprog, så englene synger. Kingo skriver senere i digtet om den nye salmesang af ham selv og kollegaerne:
161 Balslev-Clausen, Dansk salmehistorie, 224-26.
162 De følgende to citater og teksten, der ledsager dem, er en gentagelse
fra Garne, Guds ord og Grundtvigs stemme, 30-31, som er del af en ultrakort salme- og liturgihistorie, hvortil der kan henvises for et fugleperspektiv på den historiske udvikling.
163 Kingo, Samlede Skrifter 1, 251-252. Se også Nielsen, Thomas Kingo,
210.
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Nu stiger Kunsten flux! Gud lærer dig at siunge,
Hver Dag en bedre Sang, fornyer Mund og Tunge,
Saa dig din Psalme maa til meer Andactis Fryd
Opvæcke Dag fra Dag og laane Engle-Lyd!
a. Højmessen i Kirkeritualet
Der forordnes i Kirkeritualet164 en mængde gudstjenester i
årets og ugens løb, bl.a. faste onsdags- og fredagsgudstjenester i byerne, samt både fromesse, højmesse og aftensang
søndag, men jeg vil her fokusere på højmessen, som stadig
forstås som hovedgudstjenesten. Prøver man at skitsere
denne fulde søndagsgudstjeneste med nadver, som forordnes i Kirkeritualet, Baggers alterbog og Kingos graduale, 165
ser det ud på følgende måde i oversigt:
(Præludium)
Indgangsbøn
Kyrie
Gloria
Hilsen
Kollekt
Epistel
Epistelsalme
Sekvenssalme
Evangelium
Credo-salme
Prædikestolssalme(r)
Prædiken
Kirkebøn
Meddelelser
Velsignelse
Salme
(Dåb)
(Offergang)
164 Danmarks og Norgis Kirke-Ritual.
165 Kingo, Graduale.
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(Nadversalme)
Nadverformaning
Fadervor
Indstiftelsesord
Uddeling med sang og uddelingsord
Bortsendelsesord
Nadvertakkesalme
Kollekt
Velsignelse
Afslutningssalme
Udgangsbøn
Mellem 1569 og 1685 er orglet blevet så udbredt (men
findes stadig ikke alle steder), at Kirkeritualet anfører, at
gudstjenesten kan begynde med et kort stykke musik (bortset fra i fasten, hvor musikken skal tie). Herefter følger indgangsbønnen, der kommer til som noget nyt. Tidligere
havde præsten jo bedt sin egen syndsbekendelses-bøn (confiteor), men nu skal denne nye fællesbøn bedes højt af degnen fra korbuen. Bønnen må forstås som en bøn, hver enkelt beder for sig selv, da den er holdt i jeg-form, men for
ensartethedens skyld bedes den så højt af degnen. Som en
sådan enkeltmands bøn i jeg-form blev den bøn, kirkeritualet foreskriver som indgangsbøn, indført af Sjællands biskop Jesper Brochmand i 1644 som en tavs bøn, hver enkelt
skulle bede for sig selv.166 Man må forestille sig, at menigheden før 1644 ligeledes har bedt bønner hver for sig, 167 og at
Brochmand i 1644 har knyttet an til en almindelig praksis,
som han har ønsket ensrettet. Men med Kirkeritualet 1685
bliver denne indgangsbøn foreskrevet som et fast, indledende indslag, der skal læses op af degnen, akkurat som i

166 Brochmand, Formaning.
167 Engelstoft, Liturgiens Historie, 60-61.
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dag (hvor den samme bøn bruges næsten ordret, DDS s.
793):
Herre! Jeg er indkommen i dette dit hellige Huus, at
høre hvad du GUd Fader min Skabere, du HErre JEsu
min Frelsere, du værdige Hellige Aand i Liv og Død
min Trøstermand vil tale til mig. HErre! oplad nu
saaledis ved din Hellig Aand for Jesu Christi skyld mit
Hierte, at jeg kand af Prædiken lære at sørge for mine
Synder, og at tro i Liv og Død paa Jesum, og hver Dag
i et helligt Liv og Levnet mig forbædre. Det høre og
bønhøre Gud ved Jesum Christum Amen.
Gudstjenesten beskrives som et sted, hvor der skal lyttes
til Guds ord. Den er et møde mellem den enkelte og Gud
Fader, Søn og Helligånd, en bekendelse af synd og et ønske
om at lære at tro og leve efter Guds ord.168 Indgangsbønnen
efterfølges af fadervor, som bliver bedt indtil flere gange i
gudstjenestenens løb.
Det er nu bemærkelsesværdigt, at der ikke følger et
egentlig introitus eller nogen anden indgangssalme, men
simpelthen gås direkte på kyrie og gloria efter indgangsbønnen. Til den såkaldte froprædiken anføres der en fast indledningssalme (en oversættelse af den oldkirkelige Te Deum,
DDS 9), og i Kingos graduale er der en vekslende indgangssalme til aftensang, men ingen indgangssalme til højmessen,
selvom det ville være utænkeligt både før og senere. Engelstoft, der ellers synes at kende til allehånde kilder for dansk
liturgisk lovgivning, kommenterer forundret: ”Jeg veed ikke,
om den ældre Skik her har været mægtigere end Ritualet, eller vi siden have faaet Indgangsverset tilbage ved en Lov,

168 Jf. også gennemgangen af den nuværende ordlyd i Garne, Den kristne religion, 55-56.
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men nu bruges, vel overalt, et saadant.” 169 Vi ved således
ikke, om man måske har brugt de salmer (evt. dem over
Davidssalmer), der allerede var indsungne, eller man fx har
anvendt andre af de kernesalmer, der findes i gradualet.
Sunget er der formentligt blevet på visse steder og tider,
selvom mange sikkert har fulgt ritualforskrifterne og skippet introitus. Vi kan også konstatere, at der løbende blev udgivet reskripter, der forsøgte at få reduceret musik og salmesang i gudstjenesten inden prædikenen, og det styrker
formodningen om, at den gamle skik med en indgangssalme
til højmessen har trumfet ritualets ordlyd.170
Kyrie og gloria synges i samme form og med samme højtidsvekslen, som anførtes i Thomissøns salmebog. Hilsen,
kollekt og epistel følger herefter, igen på samme måde som
tidligere. Men så sker der noget nyt. Halleluja (og graduale)
erstattes af en såkaldt epistelsalme. Det var ifølge kirkeritualet planen, at denne salme skulle være kort og ’komme
overens med epistelen.’ Men da det imidlertid også anføres i
Kirkeritualet, at der skal prædikes over evangeliet til højmessen og over epistlen til aftensang, anføres disse epistelsalmer i Kingos Graduale som indledningssalme til aftensang, hvilket fx sker for samtlige af de af Kingo forfattede epistelsalmer, som stadig er i brug i dag (DDS 683-687).
Der, hvor man ville forvente en epistelsalme i højmessen,
anfører gradualet i stedet en længere salme med tilknytning
til evangeliet, som man med nutidens øjne snarere ville placere som indgangssalme eller i tilknytning til evangelielæsningen eller prædikenen. Således placeres fx Kingos
store påskesalme ”Som den gyldne sol frembryder” (DDS
227) i gradualet 2. påskedag der, hvor man ifølge Kirkeritualet skulle forvente en epistelsalme. Jeg finder det sandsyn169 Engelstoft, Liturgiens Historie, 64.
170 Villadsen, Kgl. resolutioner, 8; Engelstoft, Liturgiens Historie, 72n.
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ligt, at det på et tidspunkt er blevet skik nogle søndage at
bruge aftensangens indledningssalme som epistelsalme og
den salme, gradualet anfører som epistelsalme, til indgang
eller efter prædikenen, hvilket ville give liturgisk bedst mening, selvom det ikke er, hvad der fremgår af de autoritative
forskrifter.
Hvad der imidlertid er helt sikkert, er, at ’epistelsalmen’
er blevet fulgt op af ”Nu bede vi den Helligånd,” undtagen i
jule- og påsketiden, hvor der i stedet følger en række af salmevers som en slags sekvens.
Herefter følger så som tidligere evangelium, men nu annonceret med ordene ”Dette hellige evangelium skriver
evangelisten N.N.” Hos Thomissøn var det evangelisten, der
var hellig, nu er det evangeliet. Måske skal man ikke lægge
for meget i denne forskel i den sproglige betoning, men man
kan alligevel sige, at den er et eksemplarisk udtryk for en
bevægelse fra et reformatorisk skriftsyn, hvor Guds ord forstås som en mere dynamisk størrelse, til et mere lutherskortodoks syn, hvor skriften er lige med Guds ord og ordlyden derfor i sig selv hellig. I hvert fald kommer bibelteksten
til at få en større betydning for liturgien, idet salmer går fra
at være bærere af traditionens liturgiske led til at være tekster, der skal støtte forkyndelsen af ordet, som det lyder i
læsninger og prædiken. Ikke sådan at forstå, at disse to
funktioner udelukker hinanden, for det var jo netop reformationens forsøg at få det til at mødes, men alligevel kan
man godt tale om en de facto forskydning fra liturgi til forkyndelse – jf. også, at gudstjenesten simpelthen kan omtales
som ’prædiken.’ På dette punkt er Nørager Pedersen, som
jeg ellers i indledningen kritiserede for hans manglende
sans for ritualers betydning, på sporet af en vigtig forskydning i den danske gudstjenestes historie, når han kommenterer Kingos graduale med følgende ord:
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Denne nye liturgi, der ganske vist ikke er konstrueret
ad hoc, men snarere er kodificering af en stedfunden
udvikling, tilgodeser på en særdeles karakteristisk
måde en gudstjenstlig praksis, og en gudstjenstlig
forståelse, hvor prædikenen er sagens egentlige kærne
[…] og det kan da i hvert fald betragtes som
symptomatisk, at der efter evangeliets oplæsning
ringes ’udi prædikestolen’, medens man før ringede i
forbindelse med oplæsningen af testamentets løfte
[nadverindstiftelsen]. I en sådan af en didaktisk art
domineret gudstjeneste får også salmerne karakter af
tekstudlægning og tekstanvendelse […] medens de
gamle lutherske salmer snarere var budskab og
lovprisning med blikket vendt mod frelsens store
kendsgerninger.171
Evangeliet følges som tidligere op af Luthers trossalme,
der som de andre ældre salmer ikke får ændret deres ordlyd
og skæve rim og metrik i veneration for reformationsfædrenes arbejde og salmernes indsungne form.
Kirkeritualet indfører nu på dette sted en prædikestolssalme. Kingo skrev selv en række sådanne specifikt til formålet,172 men oftest anfører gradualet et eller to vers af salmer til året eller dagen, hvoraf nogle har været en del af det
faste repertoire tilbage fra reformationstiden. Et eksempel
på en velvalgt prædikestolssalme er Kingos samtidige Søren
Jonæsøns ”O Helligånd, kom til os ned” (DDS 306). Første
vers af denne salme anføres til 4. s.e. påske, hvor evangeliet
er Joh 16,5-15 om Helligånden, der skal komme, når Jesus er
gået bort. Salmeverset tematiserer således både evangelieteksten og er samtidig en bøn om at kunne lytte til Guds ord
i prædikenen:173
171 Nørager Pedersen, Gudstjenestens teologi, 196-197, sml. 187-188.
172 Nielsen, Thomas Kingo, 415-419.
173 Jf. Kjærgaard, Salmehåndbog 2, 306.
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O hellig Aand/ kom til os ned
Din Boelig du i os bereed
Ved Ordets Lius og Stierne
Du Himmel-Lius/ som mørcknes ey
Giv at vi Sandheds Himmel-Vey
Ved dig maa følge gierne.
Dit skin hver trin
os ledsage/ Og forjage
Mørckheds Tancker
Som i vores hierte vancker.
Prædikenen skal som hidtil begynde med en bøn, men
om dens konkrete form anføres intet hverken i Kirkeritualet
eller Alterbogen. Dog står der, at den skal slutte med fadervor. Herefter skal der på udvalgte dage, som det også blev
foreskrevet i Thomissøns salmebog, synges tre gange af et
salmevers og et efterfølgende sekvensvers til dagen og året.
For juletidens vedkommende er det de samme vers, som
blev sunget som sekvens efter epistelsalmen. Man har altså
ikke været bange for liturgisk fordobling. Allerede på dette
tidspunkt inden prædikenen har både fadervor og den
samme salmesekvens lydt to gange. Et af de ovenfor omtalte
reskripter (17. december 1739) bestemmer, at gudstjenestens
forløb op til prædikenen højst må vare en time. Og da prædikenen ligeledes kunne tage en time, og man så dertil lægger kirkebøn, meddelelser, yderligere salmer og nadver,
kunne en almindelig højmesse godt komme til at vare tre timer. Man har sandsynligvis sunget langsommere, end
mange i dag ville finde forsvarligt, men man har bestemt
heller ikke været bleg for gentagelser. Kirkeritualet anfører
desuden, at ved højtiderne, hvor der synges vers, skal præsten også opmuntre til højtidsstemning, og efter afsyngelsen
skal han igen bede en bøn. Og så skal præsten begynde sin
prædiken med at læse evangelieteksten.
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Om prædikenen anfører Kirkeritualet, at præsten skal
holde sig til teksten, forklare den ud fra Guds ord og den
sande lære og deraf uddrage ’lærdom, undervisning, trøst,
formaning, straf og revselse.’ Desuden skal han opfordre til
lydighed mod kongen og slå hårdt ned på syndige handlinger og falsk lærdom, men uden at omtale navngivne personer. Desuden anføres en række temaer, som præsten skal
behandle i sine prædikener på bestemte dage: på anden juledag skal han tale om omsorg for de fattige, på fastelavns
søndag om dåben, skærtorsdag om nadveren osv. Desuden
skal der løbende prædikes over katekismen.
Under prædikenen skal der sendes ’tavler’, dvs. en slags
kasser, rundt, hvori der samles ind til de fattige. Altså en
forløber for vores tids indsamling. Prædikenen skal som
hidtil slutte med en kirkebøn. I Alterbogen anføres følgende
lange bøn, som fortjener at blive citeret i sin helhed som et
vidnesbyrd om tidens forståelse af sammenhængen mellem
religion og land, kirke og konge, tro og liv:
HErre du enige og ævige Gud Fader / Søn og Hellig
Aand / vi som bygge og boe udi disse Land / komme
udi største Hiertens Ydmyghed frem for dit faderlige
Ansigt og sukkendis bekiende vor store Elendighed.
Du som er en god og himmelske Fader haver plantet
os udi din Viingaard den Christen Kircke: Du haver
ladet os døbe udi dit hellige Navn: Du haver for os
ladet forkynde din hellig Lov / som lærer os hvad vi
skulle giøre og lade: Du lader os daglig høre den
saliggiørende Lærdom om JEsu Christo / som er død
for vore Synder og opstanden os til Retfærdighed. Du
spiser os med JEsu Legeme / som bar alle vore Synder
paa Korset / og vederkvæger os med JEsu Blod / ved
hvilket alle vore Misgierninger udslettis. Du / o
mildeste Gud! haver intet efterlat / som kunde der til
tiene / at vi kunne blive frugtbare Træer at bære til
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din Ære Troens / Kierligheds gode Gierningers
behagelige Frugter. Men vi elendige og syndige
Mennisker bekiende / at du / vor Gud! haver søgt os
udi mange Aar Helligheds og Retfærdigheds Frugter /
og enddog du dennem ikke haver fundet / saa haver
du alligevel ikke afhugget os / som it ufrugtbar Træ /
og udi Ilden os henkastet; Men du haver havt faderlig
Taalmodighed med os / og givet os Tid og Rum at
afstaa det Onde og giøre det Gode. Himmelske og
mildeste Fader! vor Tro er skrøbelig / vor Kierlighed
til dig og vor Næste er ikke brændendis / vore
Tanker / Tale og Gierninger er ikke som det sig
burde / hellige. Derfor / O kiereste Fader! raabe vi til
dig af Syndsens og Dødsens Dyb / og udi Aand og
Sandhed bede og begiere / at du for Jesu blodige
Sveds / hellige Døds og ærefulde Opstandelsis Skyld /
vilde ikke lade os ungielde vor Trois Skrøbelighed /
og ikke tilregne os vore mange og store Synder. Herre
Gud og Fader vore Siæle vogte efter dig langt
inderligere end Vægtere efter Morgenstunden: Lad
os / som indfly til din Naade / befinde / at hos dig er
megen Igienløsning / paa det du skal frygtis! Frels os
af vore Synder! Giv os bodfærdige Hierter! Rense vore
Siæle ved Jesu Blod! Din gode Aand ledsage os paa de
sande og salige Veje! Lad os udi denne onde og farlige
Tid side under din Beskiermelse og hvile under dine
Vingers Skygge! Vær du vor Tillid / vor Slot og vor
Gud / paa den vi haabe. Frels os fra Jægerens Snare og
alle vore Fienders listige Anslag! Afverg fra disse
Lande den skadelige Pestilense og de fordærvende
Sygdomme! Lad Pilene / som udi den blodige Krigs
Tid flue om Dagen / ikke komme over os / afvend
Ildebrands og oversvømmende Vandsvaade! Lad
Synden og Diævelen ikke faa nogen Magt over os!
Lys din Fred over vore Legemer og vore Siæle / og giv
/ O Gud! os Naade og Velsignelse udi alle vore Livis
Dage dig at tiene. Vor allernaadigste Arve-Herre og
Konge / Kong Christian den Femte ville vi dig / O
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Kongernis Konge! til Siæls og Livs trygge
Beskiermelse troligen have befalet: Lad dine hellige
Engle lejre sig omkring Hans Kongl. Maj. og hannem
fra al Nød / Fare og Skade krafteligen beskierme og
bevare! Berust Kongen med Kraft og giør hans Vej
fuldkommen: Vær du Hans Kongl. Majest. imod al
Anstød og Fare en Klippe / paa hvilken hand kan
forlade sig! Giv hannem din Saligheds Skiold / og din
højre Haand styrke hannem. Velsigne! O trofaste
Gud / hendis Majest. Dronningen med al aandelig
Velsignelse i de himmelske gode Ting i Christo! giv
hendis Majest. stædse at nyde sit Hiertis Begiæring /
mætte hende med et langt Liv og lade hende see paa
din Salighed! Iligemaade ville vi have dig / O Gud!
troligen befalet Hans Kongl. Højh. vor naadigste
Arve-Printz / Printz Fredrik / og deris Prinzl. Højh.
Printz Christian / Printz Carl / og Printz Vilhelm /
saavelsom H. Kongl. Majest. her Broder / Printz
Georg / og de Kongl. Princesser samt det ganske
Kongl. Arve-Huus / lad dem stædse finde Naade for
dit Ansigt! bevar dem som en Øjesteen i Øjet / Skyvl
dem under dine Vingers Skygge / lad dennem intet
ont vederfaris / og lad der ingen Plage komme nær
deris Pavlun!
Hvile over samtl. H. Kongl. M. Raad Vidsoms og
Vittigheds Aand / Raads og Styrkis Aand / Forstands
og Herrens Frygtis Aand / at de slige Raad baade maa
optænke og følge / som kand komme / O Gud! dit
helligste Navn til Ære / og disse Riger og Lande til
Gavn og Gode! Lad alle Landets Inbyggere ædle og
uædle / gamle og unge have lyst til dig / Herre!
kiende dit Navn / Paakalde dig / tiene og takke dig!
Saa vil du vor Gud beskierme os / være hos os i Nød /
rive os ud af al Fare / mætte os udi dette Liv med al
Velsignelse / og efter dette Liv give os den ævige
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Salighed. Dette hvo begiære / hand sige udi Aand og
Sandhed i vor Herris Jesu Navn:174
Bønnen slutter med Fadervor. Efter bønnen følger
meddelelser fra prædikestolen: Nye kongelige mandater, oplysninger om, hvilket arbejde årstiden kræver af bønderne,
lysning af ægteskab mm. Gudstjenesten er bindeled mellem
folk og stat og organ for nyhedsudveksling. Til sidst fra
prædikestolen lyser præsten den aronitiske velsignelse over
menigheden.
Efter prædikenen følger en salme, der veksler med året
og dagen, men som for en relativ stor dels vedkommende er
identisk med det, der blev sunget lige inden prædikenen.
Men der anføres også særlige salmer til fx nytårsdag og Allehelgen. Er det ikke en særlig dag, synges alene sidste vers
af ”Nu er os Gud miskundelig,” som Thomissøn anførte som
standardsalme i sin fulde længe. Denne reduktion til et enkelt vers virker påfaldende, og når der til andre bestemte
dage anføres mere udførlige salmer eller sekvenssamlinger,
virker det nærliggende, at man har sunget mere end dette
enkelte vers. Denne formodning styrkes igen af, at der i Kirkeritualet omtales offergang på de tre højhelligedage, hvortil
Kingo trykker salmer (og mor-barn-offergang ved barnedåb,
som i kirkeritualet placeres her efter prædikenen), 175 samt at
både Kirkeritualet og Kingos salmebog nævner, at der skal
synges en salme inden nadver, men ikke anfører hvilken.
Strengt taget kan der altså være blevet sunget tre salmer i
træk: Salme efter prædiken, offergangssalme og kommunionssalme.

174 Bagger, Forordnet Alterbog, 300-303. Se også Villadsen, Fem højmesserekonstruktioner, 27-29.
175 Om dåbsritualet i Kirkeritualet, se Thodberg, Dåben, 92-97, 106.
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Kirkeritualet fortsætter i mangt og meget 1500-tallets
nadverritual og så alligevel ikke. Som nævnt ryger nadverritualet ud som en fast, integreret del af messen, og teksten
dertil trykkes selvstændigt. Det betyder, at nadveren nu,
som et selvstændigt ritual, der også kan finde sted uden for
højmessen, fx til fredagsgudstjeneste i købstæderne, snarere
bliver en forlængelse af syndsforladelse efter skriftemål end
kulminationen på højmessen. Afløsningsformularen til offentligt skriftemål, som nu erstatter reformationens krav om
afhøring som forudsætning for altergang, lyder sådan her
(samme formular med anden indledning til lønligt skriftemål):
Efter saadan eder Hiertis Bekiendelse, som I her for
Guds Ansigt og denne hans Christen Menighed
aabenbare aflagt haver, da vil jeg paa Guds og mit
hellige Embedis vegne, efter JEsu Christi egen
Befaling, og paa hans bare og kraftige Ord, tilsige eder
N.N. denne eders begangen N. Synds [den konkrete
synd, der bekendes] og alle andre eders Synders
Forladelse i Navn Gud Faders, Søns og Hellig Aands.
Amen! Gaar bort i HErrens Fred og synder ikke
mere.176
Nu kan der ikke, som det kunne siges at være tilfældet i
reformationens gudstjeneste, være tvivl om, hvor syndernes
forladelse tilsiges den enkelte i nadveren. Det gør den nemlig i skriftemålet inden nadveren, men syndsforladelsen
stopper dog ikke med at være et nadverteologisk tema af
den grund.177
Nadverritualet forløber som hidtil og begynder altså med
den ’sædvanlige’ formaning. Den afsluttende kollekt er også
176 Danmarks og Norgis Kirke-Ritual, 58-59.
177 Om sammengængen mellem nadver, skriftemål og syndsforladelse, se
Nielsen, Om nadver og syndsforladelse.
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den samme med den tilføjelse, at Gud nu også tiltales som
’evig’, og ikke blot som almægtig.
Som kommunionssalmer foreslås som tidligere ”O Guds
lam” eller ”Jesus Kristus er vor salighed” og til afslutning
første vers af ”Gud være lovet altid og benedidet” (men hele
teksten trykkes dog i gradualet). Desuden nævnes muligheden for at synge skærtorsdags aftensangs-salme, der begynder med lovsang og genfortæller skærtorsdags begivenheder
uden specielt nadver-fokus, eller, hvad ser ud til at have forrang, den på det tidspunkt populære 48-strofer lange ”Jesu
søde hukommelse” med forlæg i en middelalderhymne, som
vi nu har i salmebogen i Grundtvigs bearbejdelse som ”Du
er vor skat, o Jesus sød” (DDS 467).178 Det ville være et selvstændigt studie værd at beskæftige sig med denne salme og
dens historie. Her skal blot konstateres, at ingen af Kingos
store nadversalmer kom til deres ret som en del af nadverliturgien, og at denne salme ikke på samme måde som fx
”Jesus Kristus er vor salighed” er beskæftiget med den værdige nydelse, men med ihukommelse, inderlig nydelse af
nadveren, tak og lovprisning som fx i første og sidste vers:
Jesu søde ihukommelse
Giør Glæde i Hiertet sig monne tee
Men intet sødt kommer der ved
Naar hand er self saa nær til med
[…]
Lad’r os lofve hannem Glædelig
Med Løft’ og Sang og Bøn tillig’:
Hand vil gifve os Himmerig
Med sig at blifve Ævindelig.

178 Kjærgaard, Salmehåndbog 2, 449
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Det er tænkeligt, at en af de fire nævnte nadversalmer
(eller dele deraf) er blevet anvendt inden nadveren som
kommunionssalme, men vi ved det ikke. Som afslutning på
nadveren kan der også synges Kingos korte afslutningssalme på samme versemål som ”Jesu søde ihukommelse,”
som endnu i dag står i salmebogen (DDS 472):
1. O Jesu/ søde Jesu/ dig
Skee Hiertens Tack Evindelige
Som med dit eget Kiød og Blood
Saa kierlig mig bespise lood.
2. Bryd ud/ min Siæl/ med Tack og siig:
O hvor er jeg nu blefven Riig!
Min Jesus i mit Hierte boer;
Tack/ Tack / hvad er min Glæde stoer.
Det er en eksemplarisk kort og kraftfuld nadverafslutning: en overstrømmende tak til Jesus for nadveren og en
glædesstrålende opfordring til sjælen om at takke for nadveren, fordi Jesus nu i kraft af nadvermåltidet bor i hjertet
på den syngende.
Den egentlige ændring i selve nadverritualet er tilføjelsen af to elementer under uddelingen, nemlig ændringen
af uddelingsordene til ” Dette er JEsu sande Legeme” og
”Dette er JEsu sande Blod” – formuleringer polemisk vendt
mod ’ulutherske’ nadveropfatteler. Der er tryk på realpræsensen, at brødet og vinen i sandhed er Jesu Kristi legeme
og blod. Desuden tilføjes der bortsendelsesord efter hvert
bord, som endnu bruges i dag (DDS s. 804), men i 1685 uden
fredsønsket:
Den korsfæste og opstandne Christus JEsus, som nu
har spiset og skenket eder med sit hellige Legeme og
Blod, hvormed hand har fyldistgiort for alle eders
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Synder, hand styrke og opholde eder der ved i en sand
Tro til det ævige Liv!
Igen forekommer det mig, at sammenhængen mellem
nadver og syndsforladelse sløres. Det er ikke til at afgøre,
om ordene er en slags anamnese, altså en erindring om Jesu
korsdød, eller en forklaring af, hvad der er sket nu, i nadveren. Bortsendelsesordene har karakter af en afslutning,
selvom nadverliturgien endnu ikke er til ende på dette tidspunkt. Velsignelsen ser dog nu ud til at være tænkt som et
selvstændigt element i gudstjenesten og altså ikke som nadverens afslutning, hvilket hænger sammen med, at nadveren
ikke er en fast integreret del af højmessen.
Bortsendelsesordene er derfor muligvis kommet til som
et forsøg på en særskilt afslutning for den del af menigheden, der gik til nadver, eller til nadver uden for højmessen.
Hvis der ikke er nadver, bruges en anden afslutningskollekt
med fokus på ordets forkyndelse (sml. DDS s. 806-807):
Herre Gud himmelske Fader! Vi takke dig for denne
din Faderlige Velgierning, at du af din store Naade og
Barmhiertighed haver givet os dit hellige og salige
Ord, ved hvilket du ogsaa her hos os forsamler din
Christen Kirke: Vi bede dig ydmygeligen, giv os din
Hellig Aand, at vi med taknemmelige Hierter matte
det annamme, og skikke os derefter, og stedse og altid
voxe og forfremmis udi den Christelige Tro, Haab og
Kierlighed, og saa endelige blive salige ved din
elskelige Søn, Jesum Christum, vor Herre, som med
dig lever og regnerer udi Hellig Aands Enighed, een
sand Gud fra ævighed og til ævighed. Amen.
Herefter lyses velsignelsen (for anden gang i gudstjenesten), og på dette sted i Kirkeritualet oplyses vi desuden om,
at menigheden skal stå op (den sidder altså ellers ned) under
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læsning af epistel og evangelium og ved modtagelse af velsignelsen.179
Efter velsignelsen følger så gudstjenestens afslutningssalme. Kingos graduale anfører en – som regel kort – salme
til hver eneste søndag og helligdag. Hvis der findes en stor
salme i traditionen, som ikke bruges andre steder, kan den
også anføres her, fx ”Et barn er født i Betlehem” til afslutning juledag. Her er der ingen grund til at tro, at man ikke
skulle have fulgt gradualets anvisninger. Valget af korte,
passende afslutningssalmer, der veksler med året og dagen,
må sammen med indførslen af ind- og udgangsbønnen siges
at være et af denne ellers på nogle punkter lidt tunge og didaktisk orienterede kirkeordnings mest vellykkede ændringer i traditionen. Et pragteksempel er Kingos korte afslutningssalme til 3. juledag, som også indgår i uændret form i
den nuværende salmebog (DDS 599):
Lof og Tack og ævig Ære
Skee dig O Guds hierte Søn
Som en Tiener vilde være
kommen udaf Davids Kiøn!
Søde Jesu/ Lær du mig
At jeg Vandrer rettelig
Og i dine Foodspoor træder
Ja udi din Vey mig Glæder.
Lad mig aldrig dig forsage
Om end kors og kummer mig
Skal i denne Verden plage
Men at jeg dog hiertelig
Elsker dig indtil min Død
Og forlindrer ald min Nød
Med din Fødsel/ Død og smerte!
Tag dem aldrig fra mit Hierte.
179 Danmarks og Norgis Kirke-Ritual, 21.
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Ordene ’lov og tak og evig ære,’ som endnu bruges som
fast afslutning på prædikenen (DDS s. 796), står her som
indledning til denne salme, der slutter de tre juledage af ved
at kigge frem mod det liv, der venter, både i gudstjenestedeltagernes dagligdag og længere fremme i kirkeåret, hvor lidelse og død bliver mere end virkeligt, men ikke skal have
lov til at ødelægge glæden. Med valget af versemål og dermed melodi (”Jesus, dine dybe vunder”), der leder tankerne
hen på fastetidens og passionens salmer, slutter julen med
at pege frem mod den næste store højtid, hvor barnet, der
nu er født, skal lide og dø. Ligesom udgangsbønnen peger
udgangsalmen både frem mod det, der skal komme, og takker for det, der er sket.
Udgangsbønnen lyder som følger:
Herre! Jeg takker dig af mit gandske Hierte, at du nu
haver lært mig hvad du vil at jeg skal giøre: Hielp mig
nu, min Gud, ved din Hellig Aand for JEsu Christi
skyld, at jeg maa bevare dit Ord i et reent Hierte, og
der af i Troen styrkis, og i et helligt Levnet forbedris,
og mig der ved i Liv og Død trøste, Amen.
Her lyder fadervor igen for sidste gang, og gudstjenesten
er slut – hvis der da ikke har været spillet postludium på
orglet, men det nævnes ikke eksplicit. Hovedsagen har
ifølge indgangsbønnen været belæring og ordets hørelse, der
skal styrke troen og hjælpe med at forbedre måden, livet leves på. Det kan virke som den endelige streg under, at gudstjenesten nu forstås under en didaktisk synsvinkel, men det
er også liturgisk betragtet en effektiv bøn, der sender den
gudstjenestefejrende menighed tilbage til hverdagen med
instruks om at tage det, man har fået i gudstjenesten, med
sig. Den har da også holdt sig i brug helt til den dag i dag,
selvom mangt og meget i Kirkeritualet forekommer forældet
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og mærkværdigt – og allerede gjorde det for den nærmeste
eftertid, der i mere end hundrede år dog kun fik held til løbende revisioner og ikke en helt ny ordning.

4. Oplysningstidens gudstjeneste
Det siger noget om den danske gudstjeneste, at ingen af de
salmer, Thomas Kingo i dag er kendt for – hans morgen- og
aftensalmer og store eksistentielle sange som ”Sorrig og
glæde” (DDS 46) – var tiltænkt gudstjenestebrug. Således
indgik de ikke i den officielle gudstjenestesalmebog, men i
samlinger tiltænkt andagter og fromhedsøvelser i husstandene og hos den enkelte. Luthers vision om en særlig forsamling af ’oplyste’ troende, der mødes særskilt og opbygger hinanden, blev i løbet af 1700-tallet et dominerende ideal
i dansk kirkeliv, ikke mindst under inspiration fra den tyske
pietisme. Således skrev 1700-tallets store salmedigter H.A.
Brorson ikke først og fremmest salmer til gudstjenestebrug,
men til de vakte; det er ikke den syngende menighed, men
den enkelte eller det særlige udskilte fællesskab, der taler i
Brorsons salmer, hvoraf mange var inspirerede af og nogle
direkte oversat fra tyske forbilleder.180
På samme tid som salmedigtningen blomstrer i de vakte
forsamlinger – som i perioder også tæller hoffet – bevares
Kirkeritualet som gudstjenesteordning, selvom der føres
indgående diskussioner om reformer af gudstjenesten igennem det meste af 1700- og 1800-tallet. 181 Da hofpræsten Erik
Pontoppidan står bag en ny salmebog fra 1740, som især er
målrettet hoffet og købstæderne, er den således delt i to: En

180 Om periodens salmedigtning, se Kjærgaard, Salmehåndbog 1,119164; om Brorson og inspirationen fra syd, se Arndal, Den store hvide
Flok.
181 Nielsen, Højmessen, 103-117.
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del med salmerne fra Kingos salmebog og en del med nyere
salmer til brug i andre sammenhænge.182
Engelstoft beskriver tiden mellem kirkeritualets indførelse og udgivelsen af Pontoppidans salmebog som en tid,
hvor der ikke spores forandringer eller afgivelser, men føjer
så til, at ”fra 1737 gaaer Forventningen om et nyt Ritual
igjennem det 18de Aarhundrede.”183 Man venter i mange år
på nye ritualer, men da de stort set udebliver, ender situationen med, at liturgisk selvtægt efterhånden bliver normaltilstanden, og ingen af de mange forslag til nye gudstjenesteordninger, der fremsættes, bliver indført som gældende lovgivning. Meget tyder på, at interessen for og indsigten i liturgi simpelthen forsvinder helt hos oplysningstidens præster. Helge Fæhn opsummerer sin gennemgang af en række
skrivelser om højmessen, der indløb, efter kancelliet i 1691
udsendte en rundspørge til alle præster om div. spørgsmål
vedrørende gudstjenesten og liturgien, med følgende ord:
I det hele ser det ud til, at den overvejende del af
præsterne har betragtet gudstjenesten som en mere
eller mindre tilfældig samling af indbyrdes
uafhængige og løse elementer og led, som kan stilles
sammen nærmest efter eget skøn og
forgodtbefindende. Dette nærmest atomistiske syn på
gudstjenesten kommer til udtryk ikke mindst i de
mange forslag om at bytte ud i eller forandre
rækkefølgen af de faste salmer.184
Præsterne har altså ingen forståelse for – og heller ingen
formel uddannelse i at forstå185 – hvordan salmerne bærer
gudstjenesten og viderefører en gammel ikke-tilfældig litur182
183
184
185

Kjærgaard, Salmehåndbog 1, 135.
Engelstoft, Liturgiens Historie, 48-49.
Fæhn, Ritualspørgsmålet, 67.
Ibid., 74.
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gisk tradition. Synet på gudstjenesten som et instrument for
noget andet er fuldbyrdet i løbet af 1700-tallet, men ligger,
som jeg flere gange har antydet, måske allerede i det reformatoriske syn på gudstjenesten, selvom der skulle en anden
tids temperament og oplyst selvforståelse til at fuldbyrde
det.
Det er ikke sådan at forstå, at der absolut ingen ændring
sker i løbet af 1700-tallet, men i sammenligning med de forslag, der fremkommer i dette og det følgende århundredes
liturgiske debatter, er ændringerne i gudstjenestens udformning for så vidt ganske ubetydelige. Og så alligevel ikke, for
dels betyder en ny salmebog jo de facto en ny liturgi, dels
foretages der små revisioner med gudstjenesten i den løbende lovgivning.
Dertil kommer, at den musikalske stil ændrer sig så meget i 1700-tallet, at det sammen med den generelle indførsel
af orgler ifølge nogle iagttagere betyder, at menighedssangen stort set forstummer i kirken (men til gengæld trives
uden for), bl.a. pga. langsommere tempo, mere kunstnerisk
orgelspil og dermed en større rolle til koret.186
Når Engelstoft fremhæver netop året 1737 som skæringspunkt for forventningerne om nye ritualer, skyldes det, at
man i 1736 med førnævnte Erik Pontoppidan som en afgørende aktør indfører obligatorisk konfirmation for ungdommen, hvor de overhøres i katekismen, bekræfter deres dåb
og træder ’ind i de voksnes rækker,’ hvilket bl.a. betyder, at
de får adgang til nadveren.187 Hvad der tidligere havde været
en sag mellem præst og menighed, bliver nu sat i system.

186 Balslev-Clausen, Gudstjenestesang og hverdagssang, 243-244. Om
salmemelodiernes historie, se Kjærgaard og Weincke, Danske salme- og
koralbøger.
187 Om konfirmationen, se Hvas, Konfirmationens historie og teologi.
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a. Løbende ændringer og diskussioner
Allerede i 1720 var der udgået en høring 188 om evt. ændringer i et nyt oplag af alterbogen, men der kom ikke noget ud
af sagen dengang, selvom bl.a. biskop Herslebs pietistisk
farvede redegørelse er bevaret og udgivet.189 I 1729 indføres
en nybearbejdelse af froprædikenens indgangssalme, en ny
oversættelse af den oldkirkelige ”Te Deum,” ”O, store Gud, vi
love dig,” som i sin danske form også har tråde tilbage til
Luther og endnu står i salmebogen (DDS 9). Her ser vi, at
selvom den indledende lovsang er fraværende i Kirkeritualets højmesseordning, har den stadig fundet sted hver søndag igennem 1700-tallet, men bare til den tidlige gudstjeneste (hvor den har været afholdt) – her de første ni ud af 23
strofer fra 1729-udgaven:
1. O store GUD! Vi lofve dig;
Vi siige Tak evindelig.
2. Den gandske viide Verden veed,
At du est Gud af Ævighed.
3. Hos Englene dit Navn er stoor,
Af Cherubim i Himmel-Choor,
Og Seraphim, som for dig staar,
En daglig Ære-Sang du faaer:
4. Hellig est du vor GUD! [x3]
Du stærke Zebaoth.
5. Din ære over Himlen gaaer,
Og fylder op den gandske Jord.
6. Apostlers Tal evindelig,
Saa og Propheter glæde sig.
At de, med Martyr-Skaren, Dig
Kand lofve høyt i Himmerig.
7. Hver christen Siel paa denne Jord
188 Den følgende fremstilling er især baseret på Villadsen, Kgl. resolutioner.
189 Kirkeritualet og pietismen.
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Forteller om dit Guddoms Ord.
8. Bekiender dig en Fader from,
Hvis Søn til Verdens Frelse kom.
9. Samt hellig Aand en trøster sand
Høylofvet over alle Land.190
I 1738 ophæves en bestemmelse i Danske Lov (6-3-1),
der tilsiger straf for ikke at gå til gudstjeneste på søndage og
helligdage. Det har næppe været tilfældet, at alle, der ikke
gik til gudstjeneste, blev direkte straffet, men det siger noget
om reformationens og enevældens ideal om enheden mellem kirke og folk og om gudstjenesten som tidens informationscentral.
En afgørende ændring kommer i 1783 med biskop Balles
nye dåbsritual,191 som bliver århundredets mest mærkbare
ændring for folket, da dåben fx nu begynder med en lang
formaning om dåbens betydning og virkning.
I 1778 udkommer også en ny salmebog, som statsmanden
(og teologen) Ove Høegh-Guldberg står bag, og som tilpasser traditionens salmer til samtidens dannede smag og i øvrigt føjer en masse nye til.192 Men da denne ikke bliver så
vidt udbredt, som det først er tænkt, og afløses allerede 20 år
senere, samt at senere salmebøger i høj grad går uden om
dens bearbejdelser og nytilføjelser, sådan at Kingos salmebog mange steder stadig bruges ved århundredets slutning,
får den ikke afgørende betydning for gudstjenestens historie.193 Det er dog værd at bemærke, at salmebogen stadig begynder med en angivelse af, hvilke salmer der skal synges
til de forskellige gudstjenester, og arrangerer stoffet i overensstemmelse med kirkeritualet og Kingos graduale.
190
191
192
193
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Her i 1778-salmebogen begynder højmessen anderledes
end i Kingos graduale. Der begyndes enten med den salme,
vi nu kender som ”Herre Jesus, vi er her” (DDS 417), eller
den, vi nu kender som ”O Herre Krist, til dig os vend” (DDS
416), som begge blev indført med Pontoppidans salmebog i
1740. Gudstjenesten begynder således med en bøn om at
høre ordet og få åbnet munden til lovsang. Til gengæld er
kyrie faldet i unåde194 og er røget ud som fast led i højmessen og bruges nu kun til særlige bededage. Gloria bevares
dog stadigvæk i form af ”Aleneste Gud i himmerig,” og det
samme gør de øvrige led såsom epistelsalme og prædikestolssalme, selvom salmebogen foreslår en række andre
sange visse steder og tynder ud i traditionen ved fx at fjerne
Luthers nadvertakkesalme. Salmebogen er symptomatisk for
en udvikling i teologi og smag, men ikke et brud med den liturgiske tradition og forståelsen af salmerne som gudstjenesteled – en tradition som ellers er ved at uddø, hvad udviklingen de næste 25 år viser.
i 1785 udgiver kongelig konfessionarius Christian Bastholm sit Forsøg til en forbedret Plan i den udvortes gudstjeneste. Den bliver anledning til en lang strid i samtiden, som
foranlediger, at kancelliet i 1791 udsender den førnævnte
rundspørge til alle præster om div. spørgsmål vedrørende
gudstjenesten.
I sit forord skriver Bastholm om den nytte, som mennesket har ud af gudstjenesten, og præsenterer det kriterium,
han har lagt til grund for sit reformforslag:
Skal man indhøste Nytte af denne gudelige
Anordning, og saa megen Nytte, som mueligt, saa
maae vore offentlige gudstjenstlige Øvelser være
indrettede overeensstemmende med deres Hensigt, og
194 Fæhn, Ritualspørgsmålet, 38-39
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overeenstemmende med Menneskets Natur, for hvis
Skyld de ere indrettede.195
At gudstjenesten skal være indrettet i overensstemmelse
med menneskets natur, betyder bl.a., at: ”I en gudelig Handling maae intet skee uden Hensigt, intet uden Nytte.” Desuden skal ritualernes ordlyd være forståelig og ikke indeholde ”hebraiskdansk” – altså bibelske vendinger, som ikke
er umiddelbart forståelige, og som folk derfor ikke ’tænker
noget ved.’ Ritualerne skal desuden være højtidelige og indgyde ærefrygt og ikke, som Bastholm fx mener det daværende dåbsritual gør, indgyde ”Lunkenhed og Kulde i Sielen.”
De nonverbale handlinger skal desuden være af en sådan
karakter, at de kan gøre indtryk på sanser ”og igiennem
Sandserne paa Hiertet.” De deltagende skal helst ’føle’ noget
derved.196 ’Naturlighed’ er også et kriterium, som han vægter højt, når han fx om det, at fadervor messes, skriver: ”At
synge en Bøn er jo dog ganske unaturligt.”197
Jeg vil ikke komme nærmere ind på Bastholms forslag og
den såkaldte liturgiske fejde, som det affødte, 198 men blot
konstatere, at Bastholms kriterier for, om gudstjenesten er
fordelagtigt indrettet, ikke alene går på almindelige pædagogiske hensyn og på, om ordet forkyndes rent og purt og sakramenterne forvaltes retteligt, men altså også på menneskets natur, på sindets stemninger, sanseindtrykkene og
handlingernes naturlighed. Det, man kunne kalde naturalismen – at man ser på mennesket, som det er, uden metafysiske overvejelser – har gjort sit indtog i teologien.199

195 Bastholm, Forsøg, 1.
196 Ibid., 58-59.
197 Ibid., 76.
198 Se hertil Fæhn, Ritualspørgsmålet; Bjørn Kornerup, Oplysningstiden,
396-409; Rönning, Rationalismens tidsalder 3-1, 115-131.
199 Se hertil Garne, Natur og religion, 11-20.
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Bastholms forslag fremkalder som nævnt en lang debat,
der imidlertid løber ud i sandet – og det samme gør diskussionerne om de næste 100 års ritualforslag. De ændringer,
der langt senere er kommet til, er meget mere tro mod traditionen, end man havde fantasi til at forestille sig var rimeligt
i slutningen af 1700-tallet.
b. Evangelisk-kristelig Psalmebog
Men på en anden måde skete der alligevel en banebrydende
ændring med kirkens gudstjeneste i overgangen til 1800-tallet, nemlig indførelsen af Evangelisk-kristelig Psalmebog i
1798200 og det deraf følgende mere frie salmevalg. Her forsvinder for det første forestillingen om salmerne som faste
gudstjenesteled, der sikrede kontinuiteten fra traditionens
liturgiske led, og for det andet er salmerne enten helt
nyskrevne eller omarbejdet til ukendelighed, så de passer
ind i samtidens smag og teologiske tilbøjeligheder, som vi
får et fint signalement af i Bastholms forslag. Et eksempel
på en sådan ændring er disse kendte vers fra Brorsons ”Op
al den ting som Gud har gjort” (DDS 15):201
Brorson:
Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulde jeg den visdom få,
om det kun ret at tale?

Evangelisk-christelig Psalmebog:
Hvad skal jeg sige, når jeg ser
de blomster, jorden pryde?
Og al den grøde, fjærn og nær,
som eng og ager yde?

Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrænge?

Hvad skal jeg sige, når jeg sang
af fuglehæren hører?
O! mer end tusind harpes klang
den sind og hjärte rører

200 Evangelisk-kristelig Psalmebog.
201 Her citeret efter Rönning, Rationalismens Tidsalder 3-2, 236, der også
rummer andre sammenligninger og iagttagelser. Det samme gør Kjærgaard, Salmehåndbog 1, 149-163, der også 153-155 bringer en oversigt
over salmebogens ikke-liturgiske opbygning.
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Brorson afbryder rækken af ’hvad skal jeg sige’-udsagn
med: ”mine ord vil ikke meget sige,” men det har den nye
salmebog strøget. Den poetiske forundring over verdens
herlighed og den ydmyge underkastelse er erstattet af en
stemningsfuld betragtning af naturen, der rører sind og
hjerte.
Da mange af de gamle salmer med liturgisk funktion enten er røget ud eller gendigtet til ukendelighed, og salmevalget bliver stillet mere eller mindre frit efter præstens ønsker,
betyder det de facto, at Kirkeritualets gudstjenesteordning
ikke kan gennemføres – bortset fra de steder, hvor man
satte sig imod salmebogen og fx bevarede Kingos (eller
Guldbergs). Det fører som nævnt ikke, som mange ellers
forventer, til et nyt kirkeritual eller en anden ny gudstjenesteordning. Men det bliver naturligvis nødvendigt med nye
retningslinjer for gudstjenestens afholdelse. Disse retningslinjer udsendes med et reskript fra 18. juni 1802, der ”for at
vedligeholde den ved Gudstjenesten nødvendige orden,” bestemmer følgende:202
Gudstjenesten skal begynde med den sædvanlige indgangsbøn, hvorefter der følger en indgangssalme, som foreslås taget fra afsnittet om ”Ordet og bønnen,” fx følgende på
melodien til ”Herre Jesus, vi er her” (nr. 373):
Dem, o Gud! du naadig er,
Som dit Bud med Lyst Udføre;
Giv, at vi, som samles her,
Maae dit Ord med Andagt høre!
Lad din Fred, din stille Glæde
I hvert Hierte fæste Sæde.

202 Villadsen, Kgl. resolutioner, 18-19.
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Du, vor Fader! Naaderig
Selv vor Svaghed understøtte!
Lær os ret at elske dig.
Fremme vor og Næstens Nytte!
Dig, du Store, Gode, Vise!
Al vor Id og Vandel prise!
Her er der ingen synd, men kun ’svaghed,’ og lovsangen
er ikke bekendelsens, men den rette opførsels. Det er ikke
en underdrivelse at tale om en dogmatisk og poetisk udvandet, moraliserende kristendomsform, der ligger langt fra den
latinske og reformatoriske gudstjeneste.
Efter denne indgangsbøns-salme følger nu enten Luthers
tros-salme eller Gloria i form af en hyggelig gendigtning af
”Aleneste Gud i Himmerig,” som skal veksle hver anden søndag. Dette betød i praksis, at førstnævnte røg ud,203 fordi den
var gammeldags og svær at synge, og således forsvinder
trosbekendelsen helt fra gudstjenesten (ligesom kyrie gør
det).
Så følger kollekt og epistel og en salme, som præsten frit
kan vælge. Herefter messes evangeliet, og efterfølgende synges en gendigtning af ”Nu bede vi den Helligånd” (nr. 235),
hvor det afsluttende ”Kyrieleis” er erstattet af ”Herre, hør
vor bøn,” og der bl.a. bedes om, at vi må vandre hånd i hånd
under lyst og smerte. Under sidste vers går præsten på prædikestolen, medmindre ’fuld messe’ bortfalder (bl.a. udeladelse af en læsning) for at give plads til ”nadver, katekisation og ministerielle forretninger.” I så fald kan der vælges
en kortere salme, men det indskærpes, at denne ikke må
være under 2 vers og ’hovedsalmen’ forinden ikke under 3 –
ellers ville det også blive en meget kort formesse. Der gives
tilladelse til stadig at bruge et eller to vers som ”prædike203 Villadsen, Nikænum, 19
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stolssalme” – på det tidspunkt, hvor præsten finder det tjenligt.
Som nadversalme foreskrives der i salmebogen et enkelt
vers (nr. 393) inden nadveren, sunget på ”Hvad kan os
komme til for nød”:
O Gud! Du seer mig, og du veed
Alt hvad mit Hierte beder,
Seer jeg i Troe og Ydmyghed
Frem til dit Alter træder.
Giv, jeg med hellig Følelse
Maa hente her Velsignelse
Og Naade hos dig finde!
Her træder Guds forsyn, altergæstens ydmyghed og ønsket om velsignelsen frem som de afgørende elementer. Salmebogen anfører tre yderligere salmer, alle på melodien til
Kingos Graduales nadversalme ”Jesu søde Ihukommelse”
(dvs. ”Vor herre Jesu mindefest”), men indholdsmæssigt
langt derfra, samt en fjerde mulighed, der kan synges under
altergang. Den sidste af de fire muligheder (nr. 397) kan her
tjene som illustration af, hvad jeg vil kalde en svækket,
lavsakramental, inderlig nadverteologi, i denne salmebog:
Jeg møder ved dit Naadebord,
Min Frelser og min Dommer!
Din Marter, dine Afskedsord
Med Tak jeg ihukommer.
I Ydmyghed jeg nærmer mig,
Og troende dig priser.
Her, for Enhver, som troer paa dig,
Din Miskundhed sig viser.
Men ak! Er jeg den Naade værd,
Som jeg af dig modtager?
Er du mig fremfor Alting kier,
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Saa mig ei Synd behager?
Er i min Siel en virksom Troe,
Der ene dig kan tækkes?
Og kan jeg hist dig møde fro,
Naar jeg af Graven vækkes?
O Herre! du ransager mig,
Du kiender Siel og Hierte;
Du veed, at tidt jeg glemmer dig
I Glæde, som i Smerte.
Ak! Syndig Daarskab i mig boer!
Dog vil jeg ei forsage.
Paa dig jeg i min afmagt troer:
O Jesu! Styrk mig Svage!
Min Troe jeg dig tilsiger nu;
Annam mit Løvte, Herre!
Til dig henvender jeg min hu;
Dig egen vil jeg være.
O Jesu! Mig nu selv bered,
At værdig jeg fremtræder;
Da priser jeg din Kierlighed,
Og føler Himmelglæder.
Til afslutning på nadveren anføres to salmer, hvoraf den
ene i bearbejdet skikkelse stadig er i brug. Til venstre anføres formen fra EKP (nr. 398), til højre den nuværende
form, som delvis skyldes Grundtvig (DDS 474):
Jesus Christ! du gav mig Livet;
Dødens Magt du overvandt;
Jesu Christ! Nu har du givet
Mig min Frelses høie pant.
Styrk du mig i Bøn og Troe!
Giv mig Fred og Sieleroe!
Giv, at jeg din Ære fremmer,
Og dig aldrig, aldrig glemmer.

Jesus Krist, du gav mig livet,
dødens magt du overvandt;
ved dit bord du mig har givet
salighedens visse pant.
Styrk du mig i bøn og tro!
Giv mig fred og sjælero!
Gør, at jeg din ære fremmer,
over dig mig selv forglemmer!
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Forskellene synes små, men er betydelige: Den senere
bearbejdelse lægger vægt på, at det er ved bordet, at det er
sket, og den taler objektivt om nadveren som salighedens,
og ikke den syngendes frelses, pant. Og så klinger salmen
ud i en bøn om selvforglemmelse.
Det anføres også i reskriptet, at hvis der er dåb, skal det
ske efter nadver, og gudstjenestens sidste salme skal blot
være et eller to vers. Gudstjenesten strammes således alvorligt op, og selvom den liturgiske rækkefølge bevares nogenlunde uforandret, er en hel del forsvundet eller tilrettet efter
tidens smag.
c. Tomme kirker
Til skræk og advarsel for enhver senere tids reformforsøg
betød disse ændringer ikke, at der begyndte at komme flere i
kirke. Tværtimod kunne den residerende kapellan Larsen i
Købelev på Lolland i 1805 stille spørgsmålet: ”Hvorfor besøges vore Kirker saa lidet?” Helge Fæhn, der bringer citatet,
uddyber med følgende ord:
En af de vigtigste årsager fandt han netop i, at
liturgien tilhørte ’et forældet system’, at den slet ikke
stemte overens med tidens ånd og de herskende
religionsbegreber, samt at den ved sin ensformighed
’savne saa meget af det Høitidelige, det
Hiertehævende, det Siælerystende’.204
Åbenbart var alle de tiltag, som Evangelisk-kristelig Psalmebog havde forsøgt i retning af at gøre gudstjenesten relevant og moderne, ikke nok, eller også var de decideret misforståede.

204 Fæhn, Ritualspørgsmålet, 102.
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Den nyudnævnte biskop P.O. Boisen udgiver i 1806 en
Plan til forbedring ved den offentlige Gudsdyrkelse, som forinden er blevet godkendt af kancelliet, der gerne vil medvirke
til, at”den offentlige Gudsdyrkelse i det heele blev mere
overeensstemmende med Tidsalderens Oplysning og Cultur.”205 Derfor har man besluttet at trykke Boisens plan, som
forinden har været tilsendt bl.a. Københavns biskop N.E.
Balle og statsminister Reventlow, og at nedsætte en kommission, der skal indhente og vurdere betænkninger til Boisens forslag fra rigets gejstlige. Den offentlige debat – hvor
bl.a. Grundtvig og J.P. Mynster bidrager – bliver intens og
kritisk mod Boisen, og derfor løber planen om egentlige ændringer, som det også skete med Bastholms forslag, til sidst
ud i sandet, ligesom århundredets andre reformforslag
I værkets forord, en tilegnelse til Kronprins Frederik (senere Frederik VI), formuleres formålet med udgivelsen: ”vor
offentlige Gudsdyrkelse skal ordnes overensstemmende med
Tidernes Tarv.” Boisen skriver det ingen steder, men værket
er tydeligt inspireret af den såkaldte adlerske agende, som
blev udgivet til brug i Slesvig-Holsten i 1796, men som ikke
spredte sig til resten af riget trods ønsker herom fra nogle
sider. Boisens nye plan, hvor gudstjenesten på første side
bestemmes som et ”velgørende Middel til vore gudelige
Kundskabers Fornyelse og vore Hjerters Forbedring,” fører
altså heller ingen konkrete ændringer med sig i den danske
gudstjeneste.
Det var helt andre kræfter med helt andre intentioner,
der skulle til at forny gudstjenesten og trække folk til.

205 Ibid., 103, der på de følgende sider gennemgår planen, dens modtagelse (især i Norge) og den videre diskussion. Se også Nielsen, Højmessen, 109-110.
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5. Grundtvigs gudstjeneste
Der er skrevet ufatteligt meget om N.F.S. Grundtvig og også
om hans syn på og betydning for gudstjenesten – og jeg vil
ikke her gentage for meget af, hvad jeg også selv har skrevet
andre steder. Da denne bog desuden ikke handler om
Grundtvig, men om den danske gudstjeneste, vil jeg i dette
afsnit først og fremmest se på, hvordan Grundtvig gennem
sine salmer restaurerer og fornyer den liturgiske tradition,
men først er lidt baggrundsviden nødvendigt.
I 1865 i et efterskrift til anden udgave af sit værk om kristendommens sandhed og den sande kristendom skriver
Grundtvig følgende om det væsentligste for kirken og dermed for gudstjenesten:
Da nu Daaben og Nadveren, langtfra at ligge udenfor
Fællesskabet i Menigheden, tvertimod ligger midt
deri, som det nagelfaste Bohave (Inventarium) i
Herrens Bedehus fra alle Folk (Traditio Dominica) og
der til Herrens Munds-Ord ved hans egne Indstiftelser
slet ikke regnes Andet end den fælles Tiltale i Herrens
Navn, som finder Sted fra Arildstid med Daabs-Pagten,
Fadervor, Fredlysningen og de egenlige IndstiftelsesOrd ved begge de christelige Naademidler, saa er her
aabenbar ikke det mindste Nyt enten som TroesArtikel eller som Troes-Gienstand, men kun et
Fingerpeg paa den christelige Lys-Beholder og LivsKilde.206
Hvad Grundtvig skriver her, er, at kristendommen først
og fremmest konstitueres ved menighedens gudstjenestefejring. Her overleveres den faste grundvold, som kirken har
bygget på siden Jesu tid, og som peger på ham, Guds søn,
det levende ord. Denne faste grundvold, som Grundtvig kal206 Grundtvig, Udvalgte Skrifter 4, 727.
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der for ’Herrens munds-ord,’ består i den apostolske trosbekendelse, fadervor, fredlysningen, nadverens indstiftelsesord
og dåben.
Ifølge Grundtvig er dåben adgang til kirken, som han fx
formulerer det i salmen ”Guds-husets dør er i vor dåb” (DDS
444). Ved dåben lyder den apostolske trosbekendelse, som
ved ethvert menneskes optagelse i kirkesamfundet kort og
godt fortæller, hvad kristendommen handler om. 207 Af den
grund blev den apostolske trosbekendelse – og ikke den
nikænske, som havde været lære- og gudstjenestebekendelse i traditionen – afgørende for Grundtvig, og han begyndte at recitere den fra prædikestolen ved hver søndags
gudstjeneste, hvor Luthers trossalme jo var faldet ud som
fast led efter 1798.
Fredlysningen er Jesus-ordene ”Fred være med jer” (Joh
20,19), som i den liturgiske tradition lyder efter dåb og ved
nadver, og som Grundtvig opfattede som helt afgørende
gudstjenesteord, sådan at han endda kunne afslutte den aronitiske velsignelse med et ”ja, fred være med jer.” 208 Fred var
for Grundtvig kirkens velkomstord og kirkens farvelord.
”Kristendommen er i en sum fredens evangelium,” som det
hedder i salmen ”Fred til bod for bittert savn” (DDS 426). Sigende nok er det eneste billede, vi har af Grundtvig i aktion
i gudstjenesten, netop betegnet Fredlysningen og er altså en
skildring af dette afgørende sted i gudstjenesten, hvor Jesus
ifølge Grundtvig selv taler til os.209
Nadverens ord er indstiftelsesordene, som med Luthers
gudstjenestereformation fik en særlig fremhævet plads. Her
taler Jesus selv til os og indstifter ’den nye pagt,’ og vi får
207 Garne, Guds ord og Grundtvigs stemme, 60, 64-69, 92-93.
208 Thodberg, Dåben, 153-155.
209 C.A. Bennike, Fredlysningen, ca. 1860 (forsidebillede på Garne, Guds
ord og Grundtvigs stemme).
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del i hans liv ved at spise og drikke, idet vi tager ham på ordet og nyder ved hans bord, som det hedder i Grundtvigs
nadversalme ”Herre, hvor skal vi gå hen” (DDS 459).
Hvilke ord, der ifølge Grundtvig præcis skal regnes til
dåbens indstiftelse, har jeg ikke helt kunne finde ud af, og
det er omdiskuteret,210 men fadervor, trosbekendelsen og
selve døbeordene er i hvert fald afgørende for Grundtvig.
Måske er det vigtige ikke en bestemt formulering, men snarere de mange beretninger om, at Jesus selv har sanktioneret dåben, fx Matt 28,18-20 og Mark 16,16, som Luther anfører som begrundelse for dåben i den lille katekismus (DDS
s. 972), eller måske tænker Grundtvig med dåbens indstiftelse på børneevangeliet fra Mark 10, som er blevet læst som
fast tekst i det danske dåbsritual. Men uden henvisning til et
bestemt bibelord kan Grundtvig i sine salmer gennemgående understrege, hvordan Gud selv taler til os og rækker
ud efter os i dåben (DDS 441, 443, 447).
Da Grundtvig således anser dåb, nadver, trosbekendelse,
fadervor og fredshilsen for at være kirkens grundlæggende
ord, har flere ment, at disse ord for Grundtvig ’rummede det
hele,’211 hvorfor han gik ind for udstrakt liturgisk frihed. Det
er rigtig nok, at Grundtvig gik ind for udstrakt liturgisk frihed, men det betyder ikke, at han ikke havde et mere udfoldet syn på, hvordan gudstjenesten burde se ud – men for at
få lov til dette måtte han også indrømme andre den samme
frihed til at gøre, som de fandt bedst.212
Grundtvig og hans ligesindede kæmpede således for en
udstrakt liturgisk frihed i tråd med den øvrige kamp for sognebåndsløsning og kirkelig frihed. I begyndelsen udsprang
det af en anfægtelse over, at stiftsprovst H.G. Clausen og an210 Se Pedersen, Guds børn og Fadervor
211 Nielsen, Højmessen, 114.
212 Garne, Forkyndelsesfrihed i Folkekirken.

140

5 . G R U N DT V I G S G U D S TJ E N E S T E

dre ikke fulgte de gamle, autoriserede ritualer og fx ændrede
i dåbsritualet, som Grundtvig for alt i verden ikke ville have
de voldsomme ændringer i, men på de fleste andre punkter
kunne der sagtens være frihed.213
Da Sjællands biskop J.P Mynster i 1839-40 udgiver sit
forslag til ny ritual- og alterbog, reagerer Grundtvig meget
skarpt i skriftet Frisprog og et lille opfølgende skrift. 214
Grundtvig er imod mange af Mynsters forslag, men i samtlige kapitler om de forskellige ændringsforslag ender han
med at anbefale udstrakt kirkelig frihed, fordi han er af den
overbevisning, at fælles autoriserede ritualer ikke længere
nytter noget. Denne linje fortsætter han livet ud, og den
skærpes også, fx i det teologiske hovedværk Den Christelige
Børnelærdom, 215 hvor han flere gange vender tilbage til ønsket om kirkelig, herunder liturgisk, frihed. Grundtvigs
holdning er kort opsummeret i følgende tekst fra Dansk Kirketidende 2. december 1855 (sp. 801), hvor Grundtvig bl.a.
forholder sig til Søren Kierkegaards angreb på den etablerede kirke og skriver, at han ønsker:
at give Stats-Kirken saa fri en Indretning, at der ikke
mere i den kan være Tale om officiel Christendom,
hvilket da skeer, naar Loven ei meer kiender til faa
eller mange Symbolske Bøger eller befalede
Alterbøger, og naar Staten kun eedfæster sine Præster
paa deres egen Tro og Overbeviisning om det ’Ny
Testamentes Christendom.’216

213 Grundtvig, Udvalgte Skrifter 5, 375-386 (Om Daabs-Pagten 1832).
214 Grundtvig, Udvalgte Skrifter 8, 208-307. Om Mynsters forlag, se Nielsen, Højmessen, 110-115. Om den videre debat, se Lindhardt, Liturgidebatten 1839-1912.
215 Grundtvig, Udvalgte Skrifter 9, 329-595.
216 Cit. efter Folkekirkens liturgi, 29.
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Men samtidig med liturgisk frihed kæmpede Grundtvig
for restaurering og fornyelse af salmesangen, som han
mente var blevet totalt ødelagt med Evangelisk-kristelig
Psalmebog. Ifølge Grundtvig var det i mindre grad kundskab
om pligterne end styrke til at udføre dem og forsage det
onde, som mennesket manglede, og som salmerne derfor
skulle indgyde.217 Salmer skulle ifølge Grundtvig være bibelske, poetiske og folkelige, og i forhold til traditionen kunne
der godt være lidt mindre helvede og lidt mere himmel.
Grundtvig ønskede desuden, at salmerne skulle oplive hele
menigheden, og at det individuelle skulle være underordnet
det fælles218 – ’jeg’ blev derfor ændret til ’vi’. Det er menigheden, der kommer til orde i Grundtvigs salmer.
Det tog lang tid, inden man i den brede befolkning og
blandt kirkens ledende mænd for alvor satte pris på
Grundtvigs salmer – måske også fordi han var en knorten
type og en unådig polemiker, der skaffede sig mange fjender
på halsen.
Den nye officielle salmebog, der udkommer i 1856 – efter
at biskop Mynster i 1845 udsendte et tillæg til Evangeliskkristelig Psalmebog – medtager således ikke så mange af
Grundtvigs salmer, som man med eftertidens øjne ville finde
rimeligt. I stedet blev det den langt mere fredsommelige Ingemann, som undertiden ufortjent står i skyggen af
Grundtvig, der fik til opgave at gennemarbejde salmerne
mhp. på den nye salmebog. Det var altså på dette tidspunkt
utænkeligt at videreføre salmerne i deres oprindelige ordlyd
– selv ikke de relativt nyskrevne fra fx Grundtvigs hånd. Sådan havde man oprindeligt i 1600- og 1700-tallet videreført
reformationens salmer, men det havde været med til at få
dem til at virke afdankede. Salmebogen fra 1856 forsøger at
217 Garne, Guds og Grundtvigs stemme, 74.
218 Ibid., 33.
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finde et mellempunkt mellem traditionen og ’tidens tarv’tendensen fra Evangelisk-kristelig Psalmebog, men satte sig
i bagklogskabens lys nok for meget mellem to stole, hvilket
kan ses af, at Kingos salmebog genautoriseres i 1857, og at
mange tillæg ser dagens lys ganske kort tid efter. 219 Salmebogens titel er sigende: Psalmebog til Kirke- og Huus-andagt
(som de to forrige salmebøger udgivet af Vajsenhuset).
Selvom den rummer én anført salme til hver søndag og helligdag (altså den såkaldte hovedsalme mellem epistel og
evangelium), og kollekter og læsninger til disse trykkes i et
tillæg, som indbindes sammen med, så er salmebogen stadig
ordnet efter læremæssige principper, og bønnetillægget
spækket med personlige bønner, som kan bedes dagligt, før,
under og efter gudstjenesten mm. Der foregår altså ideelt set
et personlig fromhedsliv inden i hver enkelt, både i det daglige, men også under gudstjenesten. Det er ikke den samlede, gudstjenestefejrende menighed, der er i fokus, som det
sker i Grundtvigs salmer.
a. Fest-Psalmer
I Vartov, hvor Grundtvig er præst fra 1839 til sin død i 1872,
udgiver man efter succes med et enkelt salmeblad til juledag
i 1845 fra 1850 og frem løbende et eget tillæg til Evangeliskkristelig Psalmebog, der i 10. oplag fra 1870 løber fra nr. 619
til 949 og altså tæller 330 salmer, alle forfattet eller fuldstændig nybearbejdet af Grundtvig. Selvom dette salmebogstillæg er udkommet løbende og derefter inddelt i 10 afsnit
uden nogen overordnet inddeling (hvilket dog senere sker,
så det bliver til en hel salmebog, der bruges flere steder helt
frem til 1953-salmebogen), får vi her bedre end noget andet
sted et indtryk af, hvordan Grundtvig restaurerer og fornyer
219 Kjærgaard, Salmehåndbog 1, 179.
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salmesangsmessen og dermed forståelsen af salmerne som
bærere af de liturgiske led.220 De salmer, Grundtvig gendigter, er ikke kun hentet fra den danske tradition, men også
fra Biblen og hele den kirkehistoriske tradition, og
Grundtvig har fundet flere græske, latinske, engelske og tyske salmer frem fra gemmerne og givet dem nyt liv.
Titlen Fest-Psalmer stammer fra det første oplag, der
alene indeholdt salmer til højtiderne, altså festerne, men siger i øvrigt noget om, at gudstjenesten nu forstås som en
fest for Gudsrigets frembrud og ikke som oplæring i den
rette tro og livsførelse.
Første oplag indeholder nu kendte og elskede salmer såsom begge udgaver af ”Vær velkommen, Herrens år” (nr.
619, DDS 74; nr. 629, DDS 712), ”Et barn er født i Betlehem”
(nr. 621, DDS 104), ”Dejlig er den himmel blå” (nr. 631, DDS
136), ”Tag det sorte kors fra graven” (nr. 636, DDS 241) og
”Den signede dag med fryd vi ser” (nr. 646, DDS 402).
Allerede i andet oplag kan man dog se, at Grundtvig er i
gang med en bevidst restaurering af den liturgiske tradition
og ønsker, at salmerne skal indtage den særlige plads, de
gjorde i tradition før Evangelisk-kristelig Psalmebog. Andet
oplag begynder med gendigtningen af Sl 92 ”Giv mig, Gud,
en salmetunge” (nr. 649, DDS 4), men kun to strofer, som giver en veloplagt begyndelse på gudstjenesten:
Giv mig, Gud, en Psalme-Tunge,
Saa for Dig jer ret kan sjunge,
Høit og lydelig,
Saa jeg føle kan med Glæde,
Sødt det er for Dig at kvæde,
Uden Skrømt og Svig!

220 Grundtvig, Fest-Psalmer.
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Himlene din Glands forkynde,
Lad hver Morgen mig begynde
Dagen med din Priis,
Og naar Aften-Klokken ringer,
Lad min Sang på Lærke-Vinger
Stige ligerviis.
Her har vi lovsang og bøn i en og samme bevægelse. Der
bedes simpelthen om evne til lovsangen og om følelsen af
glæden ved at synge og prise Gud. Det er flot og effektivt
bud på en introitus-salme, ovenikøbet med forlæg i de bibelske salmer, som traditionen altid har brugt.
Herefter følger tre korte salmer med hver tre strofer på
samme versemål som ”Krist stod op af døde,” som Grundtvig
allerede havde med i første oplag (nr. 634, DDS 218), og som
var fast vers sunget tre gange mellem credo og prædiken i
påsketiden i den reformatoriske gudstjeneste. Grundtvig følger i denne sin endelige version andre forsøg på bearbejdelser221 ved at lade de tre strofer være forskellige, men dog sådan, at kun en linje varieres: ”Krist stod op af døde – i påskemorgenrøde – afsonet er vor brøde – i himlen vi ham
møde.” Herefter følger som i Thomissøns oprindelige version
en opfordring til glæde og lovprisning, men den munder
ikke ud i ”Kyrieleis,” men i ”Ære være Gud i det høje,” altså
et Gloria-lignende udbrud. De tre øvrige korte salmer, som
findes i Fest-Psalmer (nr. 650-652), og som alle står i den nuværende salmebog (DDS 101, 251, 287) er så forsøg på at
lave en pendant til ”Krist stod op af døde” til brug ved jul,
Kristi himmelfart og pinse: ”Himlens morgenrøde,” hvor
”Ære være Gud i det høje” naturligvis også lyder som slutning, idet ordene jo stammer fra englesangen julenat. Til
Kristi Himmelfart er det ”Jesus, himmelfaren,” der skal hilses
221 Malling, Dansk salmehistorie 3, 187-192.
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ved, at menigheden ”Bøier alle Knæ for vor Frelser” (rendelsen på verbet er en gammel bydeform), og til pinse er
det ”Kraften fra det høje,” altså Helligånden (Luk 24,49), vi
skal tage imod, og derefter ”Takker alle Gud for hans gave.”
På den måde har Grundtvig fornyet traditionen med denne
ældgamle højtidssalme og ladet den sprede sig også til de
andre højtider.
Andet oplag indeholder i øvrigt en række salmer over
kirkeårets tekster såsom ”Med sin alabasterkrukke” (656,
DDS 151), en dåbssalme (nr. 659), konfirmationssalmen
”Løgnens Fader vi forsage” (nr. 660, DDS 481), den fænomenale nadversalme ”Herre, hvor skal vi gå hen” (nr. 662, DDS
549),222 en bearbejdelse af Kingos nadver-takke-salme (nr.
665), en bryllupssalme (nr. 668), begravelsessalmen ”At sige
verden ret farvel” (nr. 670, DDS 438) og den førnævnte ”Fred
til bod for bittert savn” (nr. 678), som kan bruges i alle mulige sammenhænge. Tilsammen viser det, at Grundtvig er
ved at finde salmer til alle lejligheder både i og uden for højmessen og således sigter mod en gennemkomponeret salmemesse og et udvalg af nyskrevne salmer til kirkelige handlinger.
Denne tendens fortsætter med de følgende oplag, der
også indeholder en række blandede salmer til brug på forskellige tider og ved forskellige lejligheder, hvoraf en del hører til blandt kernerepertoiret i dag. Det gælder bl.a. den for
den danske gudstjeneste så afgørende salme ”Nu bede vi
den Helligånd,” som Grundtvig udvider med et ekstra, glædestrålende vers (nr. 681) og omkvædet ”hør vort Hjertes
Bøn,” men det er i øvrigt ikke denne version, der kommer
videre i traditionen, selvom Grundtvigs indflydelse også her
kan spores.
222 Garne, Guds ord og Grundtvigs stemme, 137-139.
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Som indledning til femte oplag står ”Kirken den er et
gammelt hus” (nr. 742; DDS 323), hvor Grundtvigs syn på
kirke og gudstjeneste kommer til udtryk. Kirken er et gammelt hus, der står, så længe der kaldes til gudstjeneste,
selvom bygningen falder i grus. Himlens Gud bor ikke i
huse, men bygger sig selv en bolig på jord:
Vi er Guds Huus og Bolig nu,
Bygget af levende Stene,
Som under Kors med ærlig Hu
Troen og Daaben forene;
Var vi paa Jord ei meer end To,
Bygge dog vilde han og boe
Hos os med hele sin Naade!
Strofen kombinerer effektivt ordene fra 1 Pet 2,5: ” lad jer
selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus” med
Jesu forsikring i Matt 18,20 om, at ”hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem,” til en minimal ekklesiologi, der siger, at hvor menigheden forsamles til
gudstjeneste og bekender den tro, der er døbt på, dér er Kirken, dér er Gud ”med hele sin nåde.” Derfor kan der i princippet holdes gudstjeneste allevegne:
Samles vi kan da med vor Drot
Selv i den laveste Hytte,
Synge med Fryd: hvor her er godt!
Tog ei Paladser i Bytte;
Hand er og Liv i allen Stund
Ordet til os af Jesu Mund,
Ordet kun helliger Huset!
Selvom det kun er ordet af Jesu egen mund, der helliger
huset, er selve bygningen dog ikke uvedkommende for os.
Kirkebygningerne ”er os, som hjemmet, så kære:” her har vi
døbt vores børn, her har vi hørt dejlige ord, og her har Gud
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sluttet pagt med os. Og i kirken står døbefonten og minder
os om vores dåb, og alteret om nadverens nåde. Og så slutter
salmen med denne syvende strofe (dvs. uden den sidste ottende, som DDS også kun modtager som separat salme i
form af 329):
Give da Gud, at hvor vi boe,
Folket, naar Klokkerne ringe,
Flokke sig maa i Jesu Tro
Der, hvor det pleidet at klinge:
Verden vel ei, men I mig seer,
Alt hvad jeg siger, se, det skeer!
Fred være med eder Alle!
Hos Grundtvig er gudstjenesten ikke længere et instrument for noget andet, men et mål i sig selv som stedet, hvor
Gud og mennesker mødes, og hvor Jesus selv lyser sin fred
over sin menighed. Patriarken Jakobs ord om drømmesynet
af himmelstigen, ”det er jo selve Guds hus, det er himlens
port!” (1 Mos 28, 17), kan Grundtvig bruge som en beskrivelse af gudstjenesten (nr. 750):
Her er Guds Huus og Himlens Port,
Her er Guds Aand tillige,
Som her af Livets Ord har gjort
Den rette Himmelstige,
Hvor Engle vandre ned og op,
Mens Herren selv staaer paa dens Top
Og os med Fynd velsigner!
Gudstjenesten er stedet for mødet mellem Gud og menneske, og kirken er Jesu brudgom.
Grundtvig skriver også en række salmer, som påkalder
Helligånden i gudstjenesten og beder om, at Gud må være
nærværende, fx denne, som følger lige efter den just citerede
strofe (nr. 751; DDS 229):
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And over Aander! kom ned fra det Høie!
Aand, som giør levende! Aand, som er Gud!
Kom med vor Frelser os at sammenføie,
kom at berede hans himmelske Brud!
Kalde, forsamle, Guds Søn at forklare,
Stifte Guds Rige og skabe Hans Folk,
Det er din Gierning, den vinde og vare,
Prise sin Mester: Guds Kiærligheds Tolk!
I sjette oplag udgiver Grundtvig en salme på tre eller fire
strofer til hver søndag og helligdag (756-826), alle på samme
versemål og dermed til samme melodi som ”Kirken den er et
gammelt hus,” som tydeligvis har været ham kær. Flere af
disse salmer står endnu i salmebogen (DDS 56, 168, 586).
Måske har de bare stået der og kunnet synges derhjemme
som en kort udlægning af dagens evangelium, måske har de
været brugt som en slags ’prædikestolssalme.’ Med så mange
salmer på samme versemål skrevet over relativt kort tid er
det naturligvis ikke dem alle, der er lige kraftfulde. Men
samlet set vidner de om en pædagogisk og liturgisk bestræbelse på at tænke tekst, prædiken og salmesang tæt sammen
og skabe en ensartethed året igennem. Som samlet værk indrammer de også kirkeåret på fin vis, ved at salmen til første
søndag i advent slutter med, at menigheden, der modsat de
syngende i teksten godt ved, hvor Jesus ender efter sit indtog i Jerusalem, istemmer en lovsang (nr. 756):
Dog fra det Dunkle lyd vor Sang!
Aabnes, I Evigheds Porte!
Kronet har Seier Kampen lang,
Borte er alle de Sorte;223
223 Hvad Grundtvig sigter til med ’de sorte,’ er uklart, men der tænkes næppe på mennesker og deres hudfarve. Verset modstiller den dunkle menneskeverden og det underforstået lyse himmerige, og ’sort’ refererer vel her til mørke i modsætning til lyset fra ’sky’, hvor der er lovsang, glæde og fryd.
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Lovsang i Sky for Ærens Drot!
Glæde og Fryd paa Sions Slot!
Frelseren vandt. Hosianna!
Kirkeårscyklussen slutter med, at Guds folk skal se den
nye himmel og den nye jord, efter denne verden forgår –
men selv dér skal takken ikke forstumme (nr. 826):
Gudsmunden tale skal sit ’gak,’
Og da forgaaer denne Verden,
See skal vi da med evig Tak
Guds den forklarede Verden;
Himmel og Jord, nyskabt iløn,
Da aabenbares med Guds Søn,
Udstraaler Guds-Herligheden!
Ingen officiel salmebog har formået at realisere visionen
om en passende salme skrevet specifikt til hver eneste søndag og helligdags evangelietekst, selvom andre salmedigtere
har forsøgt sig med lignende cyklusser, og både Kingo og
1856-salmebogen anfører en bestemt salme til hver søndag.
Men med indførslen af anden tekstrække i 1855 fordobles
antallet af tekster, og dermed bliver projektet svært gennemførligt.
I syvende oplag fortsætter Grundtvig med at forsyne
gudstjenesten med liturgisk velegnede salmer, fx den enkle
”Alt står i Guds faderhånd (nr. 830, DDS 375), den billedrige
”Kom, Gud Helligånd, kom brat” (nr. 832, DDS 305) og en ny
udgave af Te Deum (nr. 834), der skal indledes af præsten,
fortsættes af koret, synges igennem af menigheden og til
sidst sluttes af koret med denne strofe, hvor menighedens
lovsang blander sig med englene og hele jordens sang:
Ja, Adams Æt istemmer glad
Kerubers og Serafers Kvad:
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Hellig, Kiærlig, Stærk og Viis!
Evig Ære, Lov og Priis ,
Alle vide Vegne fra,
Være Dig! Halleluja!
I dette oplag får vi også to udgaver af agnus dei, et kyriepræget påskelitani formet som vekselsang mellem kor og
menighed (nr. 839), der som måske det eneste sted hos
Grundtvig indeholder fremmedord, nemlig det ’kyrie eleison,’ der lyder fra præstens mund, men oversættes af koret
med ”Gud, forbarm dig over os,” inden litaniet slutter med
tre gange amen. Efter denne følger så den nyskrevne ”O, du
Guds Lam” (nr. 840, DDS 439), som bliver betydningsfuld i
dansk nadverliturgi i 1900-tallet, og som til det oprindelige
agnus deis bøn om forbarmelse og fred tilføjer et ”vor død til
trods, opliv du os.”
I ottende oplag kaster Grundtvig sig over påskehøjtiden
med bearbejdelser og nydigtninger, hvorfor vi her bl.a. finder skærtorsdagssalmen ”Mindes vi en fuldtro ven” (854,
DDS 455), der lader nadverens ihukommelses-motiv træde i
forgrunden,224 og påskesalmen ”Som forårssolen morgenrød”
(nr. 858, DDS 234), der er et pragteksempel på, hvordan årstid og højtid, natur og menighed, blander sig i Grundtvigs
bedste salmer.225 Oplaget indeholder også salmen ”Kom
sandheds ånd, og vidne giv” (nr. 864, DDS 300), hvor
Grundtvig ud af Kingos ”Nu nærmer sig vor pinsefest” (DDS
281) har skabt en effektiv gudstjenestesalme, hvor Helligånden i tre korte strofer bedes om at vidne om Jesus, lyse for
menigheden og lede den på vej, tænde kærligheden og
lægge livets ord på dens tunger.

224 Garne, Guds ord og Grundtvigs stemme, 106-108.
225 Garne, Den kristne religion, 38-50.
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I niende oplag samler Grundtvig først en række læredigte
eller -salmer, en slags ”børnelærdom på vers,” hvoraf flere
også har været udgivet andetsteds.226 Grundtvig er altså ikke
bleg for at bruge salmerne som kirkelig undervisning,
selvom han i sine liturgiske salmer fokuserer mere på oplivelsen end oplæringen. Oplaget indeholder derefter en
række salmer til gudstjenestebrug, heriblandt Grundtvigs
egen forkortede udgave af dåbssalmen ”Sov sødt, barnlille”
(nr. 891, DDS 674), der svarer til v. 1-2 og 7 i den nuværende
udgave, som også i praksis ofte bruges sådan efter barnedåb
i gudstjenesten. Oplaget indeholder også en forkortet udgave af ”Nu falmer skoven trindt om land” (nr. 894, DDS
729). Tilsammen viser det, at Grundtvig har haft mere sans
for den praktiske brug af sine salmer end senere udgivere,
der har udgivet begge salmer i fuld, oprindelig længde, hvor
de, skønt hovedværker i danske salmetradition, måske er en
anelse for lange. Det samme gør sig gældende med salmen
”Hyggelig, rolig, Gud er din bolig” (nr. 911, DDS 441), hvor
Grundtvig bytter om på 5. og 6. vers og stryger syvende vers
ift. den nuværende udgave og på den måde får skabt en enkel salme til gudstjenestens åbning, der slutter med ordene
om, at ”øjet, som græder ej mer, gudernes Gud i sin herlighed ser.”
Fest-Psalmers næstsidste salme er en enkel lille strofe,
som på en fin og, ja, hyggelig måde, giver udtryk for
Grundtvigs syn på gudstjenesten som det sted, hvor mennesket møder Gud og kan finde ’liv og lys og lykke,’ fordi vi
har liv og ånd tilfælles med Guds søn i kraft af vores barnedåb (nr. 948):

226 Garne, Guds ord og Grundtvigs stemme, 55-57.
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Gud! i dine Vingers Skygge
Lad os glade boe og bygge,
Thi med Liv og Lys og Lykke
Der kun er for Smaafolk Hygge,
Og for Børnene tillige
Paradis og Himmerige,
Som i Hjertet Christus skrev
Med sin Aand vort Himmelbrev!
Samlet set giver Grundtvigs Fest-Psalmer indtryk af en
salmedigter, der har forsøgt at genskabe den gudstjenestetradition, der var gået tabt med Evangelisk-kristelig Psalmebog, hvor lovsang og belæring, tekst og ritual, går op i en
højere enhed, og som har formået at kombinere sine digteriske evner med sans for gudstjenestens praktiske udformning.
Her skal det også nævnes, at Grundtvig skrev en række
højtidssalmer over det samme versemål med ’halleluja’ som
omkvæd, hvilket er endnu et tegn på hans forsøg på restaurere den liturgiske tradition og lade salmerne fungere som
bærere af de traditionelle led. Det er ikke alle Halleluja-forsøgene, der er optaget i Fest-Psalmer, men flere af dem indgår i salmebogen (DDS 104, 222, 252, 283).
b. Et dansk missale?
Gudstjenesten kan, hvis vi forsøger at indsætte Grundtvigs
salmer i den gudstjenesteordning, som blev stadfæstet i
1802, begynde med den korte bedende lovsang ”Giv mig,
Gud, en salmetunge” eller ”Hyggelig, rolig,” mellem læsningerne kan synges helligåndsalmen ”Kom, sandheds Ånd, og
vidne giv,” inden prædikenen en af evangeliesalmerne på
”Kirken den er et gammelt hus”-melodien og/eller, hvis det
er helligdag, en af Grundtvigs trestrofede højtiddsalmer på
melodien til ”Krist stod op af døde.” Efter prædikenen kan
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synges en af de andre salmer til kirkeåret, som findes spredt
rundt i alle oplagene, eller man kan indlede altergangen
med ”Herre, hvor skal vi gå hen.” Under altergang kan synges Grundtvigs nye udgave af ”O, du Guds lam,” og nadveren kan fx slutte med hans bearbejdelse af Kingos nadvertakke-salme med slutningsordene ”Min Jesus i mit Hjerte
boer, Et Himmerig det er paa Jord!” Er der dåb, kan den indledes med en af Grundtvigs mange salmer om dåben, fx ”O,
lad din Ånd med nu med os være” (nr. 843, DDS 446) og
sluttes med den korte udgave af ”Sov sødt, barnlille.” Endelig
kan gudstjenesten slutte med ”Alt står i Guds faderhånd” eller en af Grundtvigs mange festlige sange til høj- og årstiderne.
Sammenligner man med en tilsvarende gudstjeneste med
udelukkende brug af Evangelisk-kristelig Psalmebog, er der
en verden til forskel, ikke alene i poetisk styrke og stil, men
også i hele gudstjenestesynet; det ene er en belærende andagt, det andet en sprudlende lovsang, hvor jord og himmel
forenes, idet Gud kommer menigheden i møde med sit ord,
og den svarer ham i bøn og lovsang. Det er snusfornuftig
belæring over for guddommelig forening, for nu at stille det
skarpt op.
Med Christian Thodbergs ord har vi i kraft af den danske
salmetradition, som kulminerer med Grundtvig, fået et
”dansk missale med bestemte salmer, der knytter sig dels til
de tekster og temaer, der slås an på de enkelte søndage og
helligdage, dels til indholdet af dåben og nadveren som gudstjenestens højdepunkter.”227
I salmerne har vi altså overleveret den gamle latinske
gudstjenestetradition på en måde, som på en gang er særlig
dansk og fælleskirkelig. En fortolkning af traditionen, hvor
227 Thodberg, Grundtvig og den danske gudstjenestetradition, 112.

154

5 . G R U N DT V I G S G U D S TJ E N E S T E

salmerne bærer gudstjenesten og derfor ikke kan reduceres
til at være belæring eller tilfældigt valgte sange, der passer
med præstens prædiken, men som heller ikke kan være de
samme hver søndag, fordi kirkeåret har sin egen indbyggede
variation i den faste liturgiske ordo. Derfor kan man heller
ikke uden videre hævde, at de latinske led som kyrie, gloria,
halleluja og nadverpræfationen er forsvundet, for de er
transponeret ind i salmerne og har fået nye iklædninger.228

6. Det 20. århundredes gudstjeneste
Grundtvig var bestemt ikke den eneste, der udgav salmer og
salmebogstillæg i anden halvdel af 1800-tallet. Da man samlede den nye salmebog, som blev indført i 1899, var der udgivet så meget rundt omkring, at man kunne nøjes med at
vælge fra de allerede eksisterende udgivelser. Salmebog for
Kirke og Hjem, som den kom til at hedde, blev bedømt meget
forskelligt. Mange syntes, der var for lidt Grundtvig, og at
der var for mange udglattende ændringer i de ældre tekster,
der var med. Andre har senere vurderet den som endnu et
fejlslået kompromis, der fx også videreførte sin forgængers
princip om at ordne salmerne efter trosbekendelsens led. 229
Andre igen har vurderet, at den ”gjorde god fyldest de mere
end 50 år, den var folkekirkens officielle salmebog.” 230 Men
den var altså en kodificering af allerede gældende praksis –
den tidligere salmebog med optagelse af det nye stof lagt
frem i tillæggene.
En lignende kodificering af allerede gældende praksis må
det være, når et reskript fra 26. august 1885 stadfæster nye
formuleringer for ”den Altergangen forudgaaende personlige Tilsigelse af Syndernes Forladelse ved Haandspaalæg228 Ibid., 92.
229 Kjærgaard, Salmehåndbog 1, 197-198.
230 Balslev-Clausen, Dansk salmehistorie, 233.
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gelse,”231 altså en udbredt skik med at have syndsforladelse i
selve gudstjenesten umiddelbart inden nadver og ikke i et
forudgående skriftemål, som Kirkeritualet ellers anførte.
Grundtvig gik også ind for denne skik med tilsigelse af syndernes forladelse ved håndspålæggelse og mente i øvrigt, at
det havde rødder i den helt tidlige kirke. 232 Denne skik kommer af, at skriftemål og altergang blev så tæt sammenvævede i Kirkeritualet, hvor førstnævnte blev forudsætning for
sidstnævnte, sådan at de på landet i praksis blev sammenfaldende.233 Hermed er det egentlige skriftemål så tilsyneladende faldet ud og blevet til et almindeligt syndsforladelses-led i alle gudstjenester med nadver, ganske langt fra
den forestilling, Luther havde om den forudgående høring
hos præsten. Formularen, der stadfæstes i 1885, lyder sådan
her:
’Bekjender Du, at Du er en Synder trængende til Guds
Naade?’ [Ja.] ’Troer Du paa Guds Naade i Christo,
Vorherre, og begjærer Du hans Syndsforladelses
Trøst?’ [Ja.] ’Vil du efter den Naade, han selv vil
forlene, vandre i det nye Levnet i Hans Efterfølgelse?’
[Ja] ’Saa tilsiger jeg Dig osv [alle dine synders
forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn].
1885 er også året, der betegner en afgørende ændring i
gudstjenestens historie, nemlig indførslen af anden tekstrække, som har en lang forhistorie tilbage til Mynsters liturgiforslag fra 1839-40.234 Man ønskede en afveksling i de
tekster, der blev prædiket over, og løsningen blev så at indføre en selvstændig række af epistel- og evangelier, som
231
232
233
234
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skulle læses hvert andet år, hvilket nemt lod sig gøre, da
evangeliet både blev messet fra alteret og læst op igen fra
prædikestolen. Nu skulle der veksles imellem to rækker af
epistler og evangelier som prædiketekster, dog sådan, at første tekstrækkes evangelium, som jo bestemte dagens karakter, altid skulle læses – og indtil et reskript fra 29. januar
1897 altid fra alteret. Når man sådan holder fast i 1. tekstrække, er det jo ikke kun ud fra veneration over for denne
gamle ordning, men også, fordi hele gudstjenesten med dens
salmer er bygget op omkring dette evangelium. En given
dags gudstjeneste kan derfor let blive disparat, hvis disse
nye prædiketekster, der altså er tænkt som supplement, ikke
som afløsning, står alene. Det er de kommet til med den nuværende højmesseordning, sådan at man på rigtig mange
dage mangler egnede salmer, der kan spille sammen med
teksterne. Dette problem er kun blevet forstærket ved indførslen af faste gammeltestamentlige læsninger i 1992, som
jeg skal komme tilbage til.
I 1897-reskriptet, der fjerner læsningen af 1. rækkes
evangelium fra alteret, bestemmes også, at velsignelsen, som
både lyder til sidst fra alteret og efter prædikenen fra prædikestolen, i sidste tilfælde kan erstattes med den apostolske
hilsen (2 Kor 13,13): ”Til Slutning ville vi med Apostlen tilønske hverandre: Vor Herres Jesu Christi Naade og Guds
Kærlighed og den Hellig Aands Samfund være med os alle!
Amen” – sådan som det også er i den nuværende ordning
(DDS s. 797). Desuden fjernes fadervor fra indgangsbønnen
og den indledende prædikenbøn, sådan at fadervor nu ’kun’
lyder efter kirkebønnen og udgangsbønnen og evt. til dåb og
nadver.
Der var nu efterhånden foretaget så mange ændringer
med gudstjenesten, at Kirkeritualet de facto ikke længere
var gældende. Men det førte endnu ikke til en helt ny høj157
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messeordning, blot løbende revisioner af Baggers alterbog,
som udsendtes i revideret udgave så sent som i 1901. I 1895
foretog man nogle lempelige sproglige revisioner med kollekter, dåbs- og nadverritualet. I 1912 kommer dog en ny ritualbog med bl.a. nyt vielsesritual og nyt ritual for dåb 235 og
nadver,236 der især skyldtes Biskop Peter Madsens arbejde.
a. 1912-nadverritualet
I 1912 forstås nadveren igen – i modsætning til i Kirkeritualet 1685 – som højmessens højdepunkt, selvom den først fra
1992 bliver obligatorisk. Den nuværende ritualbogs nadverritual a og b svarer til de to muligheder, som findes i 1912-ritualet: enten en revideret form af det reformatoriske nadverritual (a, DDS s. 798-799) eller et nyt nadverritual stykket
sammen af brudstykker fra romermessen/reformationstidens udvidede nadverritual på højhelligdage (b, DDS 799800).
Den reviderede formaning lyder sådan her (citeret fra en
1954-ritualbog med moderne retstavning):
Kære Kristi Venner! Vor Herre Jesus Kristus har selv
sagt: ’Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig,
skal ikke hungre; og den som tror på mig, skal aldrig
tørste.’ I sin hellige nadver skænker den korsfæstede
og opstandne frelser os sig selv, så at hver den, som
hungrer og tørster efter retfærdighed, dér kan finde
mad og drikke til evigt liv. Så følg i lydig tro hans
indbydelse, når han siger: ’Tag dette og spis det; drik
alle heraf; gør dette til ihukommelse af mig!’ Da vil
han forene Eder med sig selv, så at I under
vandringen her på jorden stadig må komme ham i hu

235 Thodberg, Dåben, 182-190.
236 Nielsen, Højmessen, 120-124.
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og engang samles med ham i hans rige. Derom vil vi
nu af hjertet bede…
Selvom den sproglige dragt har reminiscenser deraf, så er
formaningen langt væk fra indholdet i den fra 1500-tallet,
der havde været gældende indtil da. Der fokuseres nu på
menneskets søgen efter retfærdighed og selve nadvermåltidet. Spørgsmålet om den værdige nydelse og syndsforladelse som et centralt element er derimod helt fraværende.
Den dukker til gengæld op i den nye nadverbøn, som følger
inden fadervor og lyder sådan her:
Opstandne Herre og frelser, du, som selv er til stede
iblandt os med al din kærligheds rigdom! Giv os at
modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til
stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os
fra synd, og styrk os i det indre menneske, at du må
bo ved troen i vores hjerter; gør os faste i det evige
livs håb; giv os at vokse i kærligheden, for at vi med
alle dine troende må blive eet i dig, ligesom du er eet
med Faderen!
Der er mange ting at sige om denne nadverbøn. For det
første, at den kiler sig ind mellem formaning og fadervor,
der derved får svækket sin sakramentale betydning. For det
andet kan det bemærkes, at flere temaer fra den gamle formaning er rykket ind i bønnen: Det gælder udsagnet om, at
nadveren nydes til Jesu ihukommelse, og det gælder spørgsmålet om syndsforladelse. Også her er der en tvetydighed på
spil afhængigt af, hvordan man tolker sammenhængen mellem udsagnet om, at nadveren stadfæster troen på syndernes forladelse, og bønnen om, at Jesus må rense os fra synd.
For det tredje kan bemærkes, at bønnen bryder med en udbredt tradition for at bede til Gud Fader. For det fjerde kan
nævnes, at bønnens anden halvdel er parafraseret over Ef
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3,16-18, der ikke handler om nadveren, så at afslutningen
kan forstås som en bøn om, hvad der skal ske i forlængelse
af og ikke i nadveren. For det femte kan nævnes indførslen
af triaden tro, håb og kærlighed, som på flot vis går igen i en
ny bearbejdning af nadverens afslutningskollekt, som citeres nedenfor.
Det er tydeligt, at denne nadverbøn er skrevet til den anden, nye, nadverindledning, som markeres som den primære
mulighed. Der står nemlig anført, at bønnen først skal bedes, efter at det første hold nadvergæster knæler omkring alteret. Det gør dens inderlige, Kristushenvendte sprog mere
forståeligt. Det er imidlertid svært at se, hvordan dette tænkes gennemført uden en lang tavshed mellem formaning og
bøn, og i praksis er den derfor blevet bedt, mens menigheden stadig sad bænket. Det er et forholdsvis klodset stykke
liturgisk arbejde. Det burde være muligt at lade formaningen gå direkte over i fadervor, sådan som det oprindeligt er
blevet gjort. Fadervor er jo de facto reformationens nadverbøn.
Den nye nadverindledning (det nuværende ritual b) består af dansk sursum corda, kort sanctus (efter Åb 4,3 og
ikke efter Es 6), hosianna med benedictus (evt. som vekselsang) og agnus dei i form af Grundtvigs ”O Du Guds lam”
(DDS 439). Altså sådan her:
Opløft Eders hjerter til Herren! Lad os prise hans
navn!
Hellig, hellig hellig er Herren, Gud den almægtige,
han som var, og som er, og som kommer.
Hosianna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
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Hosianna i det høje.
1. O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!
2. O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
dermed al fred begynder;
af kærlighed
giv os din fred!
3. O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra vort liv begynder;
vor død til trods
opliv du os!
For en historisk betragtning er dette et mærkeligt sammenstykket ritual – selvom det er revolutionerende ved at
genoptage en række træk fra den gamle nadverliturgi, som
ellers var forsvundet. Helligsangen optræder i præstens
mund og forekommer umotiveret og uden det oprindelige
skabelsesteologiske fokus. Grundtvigs agnus dei kommer
her til værdighed og er blevet indsunget i menighederne,
men altså ahistorisk som en del af præfationen – hvis man
kan tale om en sådan her – i stedet for som kommunionssalme. I 1912-ritualet er agnus dei dog tilsyneladende tænkt
som bindeled mellem indledning og kommunion, idet det
må tænkes forudsat, at nadvergæsterne går op under afsyngelsen, men den praksis har vist ikke været ret udbredt (jeg
161

D E N D A N S K E G U D S TJ E N E S T E

har kun oplevet det en enkelt sted og hørt om et andet tilfælde). I den nuværende ritualbog fra 1992 står der nemlig
udtrykkeligt (men altså for så vidt fejlagtigt), at nadvergæsterne først går op efter indstiftelsesordene, og det må have
været en kodificering af allerede gældende praksis.
Ritualbogen 1912 tilføjer som noget meget væsentligt
fredshilsenen: ”fred være med jer” (Joh 20,19) som afslutning på bortsendelsesordene, hvilket formentligt har været
en allerede udbredt praksis – ikke mindst i kraft af
Grundtvig, for hvem fredshilsenen jo var et afgørende ord af
Jesu egen mund. Desuden fjernes adjektivet ’sande’ igen fra
uddelingsordene.
Den afsluttende kollekt bliver ændret lidt, så triaden tro,
håb og kærlighed nu optræder og korresponderer med den
nye nadverbøn:
Vi takker dig, Herre vor Gud, almægtige Fader, fordi
du i din barmhjertighed vederkvæger os med disse
livsalige gaver. Vi beder dig, at du vil lade disse gaver
komme os rettelig til gode, til at styrke vor tro,
grundfæste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed
levende i vore hjerter, for din Søns, Jesu Kristi, vor
Herres skyld. Amen.
Liturgihistorisk set er der som påpeget en række mærkværdigheder ved ritualet, men det har i kraft af den billedrige bøn og sin højtidelige brug af de oldkirkelige elementer virket effektivt og har da også vist sin styrke gennem mere end hundrede år.
b. Gudstjenesteordningen i 1953-salmebogen
Efter genforeningen i 1920 og især efter 2. Verdenskrig bliver det en mærkesag at få en ny salmebog, der kan samle riget og de forskellige kirkelige retninger. Det bliver dog først
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i 1953, at Den Danske Salmebog (igen udgivet på Det Kgl. Vajsenhus) ser dagens lys – efter en lang proces med forskellige udgivelser af tillæg, lang tids kommissionsarbejde og
indgående folkelig debat.237 Med denne salmebog –som indoptager en mængde både ældre og nyere238 salmer – bliver
der de facto også autoriseret en ny højmesseordning (autoriseret ved kgl. resolution 1953). Ordningen ser ud som følger:239
Indgangsbøn
Indgangssalme
Hilsen
Kollekt
Epistel
Anden Salme
Evangelium fra den række, der ikke prædikes over
Den apostolske trosbekendelse
Salme før prædikenen
Evangelium fra den række, der prædikes over
Prædiken
Lovprisning
Kirkebøn
Fadervor
Meddelelser
Apostolsk velsignelse
Salme efter prædikenen
(Dåb)
Nadver
Kollekt
Velsignelse
Udgangssalme
Udgangsbøn
237 Kjærgaard, Salmehåndbog 1, 214-227.
238 Mest fremtrædende blandt de nyere salmedigtere er K.L. Aastrup. Se
Garne, K.L. Aastrups salmedigtning.
239 Trykt i Den Danske Salmebog, tekst og bønnebog, 20. oplag 1985, 39.
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Ind- og udgangsbønner er den sprogligt opdaterede udgave af Kirkeritualets bønner, som endnu bruges i dag. Ingen af delene efterfølges nu af fadervor.
Salmevalget er stillet helt frit, og der angives ingen principper for valg af salmer i gudstjenesten. Salmebogen er
som sine forgængere forsøgt organiseret efter trosbekendelsen. Af de to rækker med forslag til salmevalg for gudstjenester både med første og anden tekstrække kan man
også se, at der ikke arbejdes efter nogen bestemte liturgiske
principper om fx en indledende lovsang (salmebogen har
dog 10 sådanne som de første numre og reelt mange flere
spredt ud i andre afsnit). Salmerne er, hvis man forenkler
lidt, ofte foreslået ud fra en idé om, hvad prædikenen kunne
handle om med udgangspunkt i de temaer, evangelie- og
epistelteksterne lægger op til, men selvfølgelig angives de
allermest oplagte salmer til året og dagen oftest. Salmebogen medtager dog både gloria-salmen (360), en opdatering
af en reformatoriske halleluja-salme (361), trossalmen (362),
en moderne sanctus-salme (363) og et kort litani stykket
sammen af Thomas Laub (364), der begynder med en treleddet dansk kyrie, men denne findes ikke som en selvstændig salme og er altså røget ud som led.
Gudstjenesten fortsætter så forventeligt med hilsen, kollekt, epistel, en salme mere og læsning af evangeliet fra den
række, der ikke prædikes over, indledt med ”dette hellige
evangelium skriver evangelisten N.N”, hvortil der svares
”Gud være lovet for sit glædelige budskab.” Herefter følger
trosbekendelsen i prosaform, og det siger noget om
Grundtvigs indflydelse, at den apostolske forudsættes som
den almindelige, så den nikænske kun kan bruges ’undtagelsesvis’ – og trossalmen nævnes slet ikke som en mulighed. Det er dog ikke obligatorisk at bruge trosbekendelsen,
og den kan også fremsiges fra prædikestolen. Efter trosbe164
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kendelsen skal menigheden svare med amen eller et salmevers. I salmebogsregisterets forslag til enkeltvers, der kan
bruges i gudstjenestens løb, foreslås fx fjerde strofe af
Grundtvigs konfirmationssalme ”Løgnens Fader vi forsage”
(DDS 481), der beder om, at Gud må komme sin pagt i hu,
men det må også allerede på dette tidspunkt have været almindelig praksis at bruge strofe syv af Brorsons ”Her kommer Jesus dine små” (DDS 123; 1953 nr. 99,6):
Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!
På prædikestolen skal præsten indlede med en bøn (ingen angivne formuleringer), og så skal han læse evangeliet
fra den tekstrække, der prædikes over (den gamle første i
kirkeår, hvor størsteparten falder et ulige år, anden række i
lige år). Evangelielæsningen (hvorunder menigheden står
op, ligesom den gør ved de to øvrige læsninger og den afsluttende velsignelse) indledes med en lignende annoncering som det fra gulvet, dog også med angivelse af, hvilken
række det stammer fra. Her skal ikke lyde noget ”Gud være
lovet,” men præsten kan slutte læsningen med følgende ord:
”Hellige Fader, hellige du os i din sandhed; dit ord er sandhed. Amen.”
Prædikenen skal afsluttes med ”Lov og tak og evig ære
være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er
og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed, amen,” eller det såkaldte lille gloria:
”Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i
begyndelsen, således og nu og altid og i al evighed, amen.”
Herefter følger kirkebønnen. Præsten er frit stillet mht.
ordlyden, men der anføres en standardbøn, hvis indhold er
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vejledende for indholdet (også trykt i DDS s. 797). Her skal
der bedes om trøst og styrke til de syge og sorgfulde alle
steder og om hjælp til anfægtede og fristede. Så skal der bedes for kirken, sakramenterne, ordets frie løb og om udbredelsen af Guds rige. Til sidst skal der bedes for fædrelandet,
øvrigheden, kongehuset, og til sidst om, at de og vi alle må
få fred, nåde og velsignelse og til sidst den evige salighed.
Kirkebønnen følges af fadervor.
Efter kirkebønnen følger meddelelser og evt. lysning af
kommende ægteskaber og opfordring til indsamling. Herefter lyder den apostolske velsignelse – eller alternativt den
aronitiske.
Efter salmen efter prædikenen er der evt. dåb, som indledes og afsluttes med en passende salme. Herefter er der nadver som skildret ovenfor, og hvis ikke der er nadver, lyder
en kollekt (indledt med ”Herren være med jer – og med din
ånd”), som er en sproglig opdatering af kollekten fra Kirkeritualet.
Til sidst lyses velsignelsen (igen indledt med ”Herren
være med jer – og med din ånd”) med den triadiske ordlyd:
”Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt
lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig
og give dig fred” – som endnu anbefales som den primære
ordlyd (DDS s. 807), selvom vi med bibeloversættelsen fra
1992 har fået en ny version. Menigheden skal besvare velsignelsen med tre gange ’amen.’ Herefter slutter gudstjenesten med udgangssalme og udgangsbøn.
c. Oplæg til nye ordninger
Denne nye autoriserede højmesseordning er først og fremmest en stadfæstelse af hævdvunden praksis og er ikke
tænkt til at være varig, da biskopperne allerede samme år,
nemlig 1953, nedsætter et udvalg, der skal undersøge kir166
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kens liturgi. De udsender i 1958 en prøvealterbog og i 1963
en prøveritualbog, og andre følger trop med tilsvarende
uofficielle forslag, men allerede i 1964 trækkes prøveritualbogen, der bl.a. restaurer kyrie, gloria og nadverpræfationen, tilbage.240 Måske var modstanden mod at indføre en ny
ordning ikke så mærkelig endda; man havde jo næsten lige
fået en ny salmebog med en de facto ny højmesseordning,
og skulle der endelige laves reformer, kaldte tiden nok på
endnu mere vidtgående ændringer.
Dog nedsættes der igen en liturgikommission, som arbejder fra 1970 og frem,241 og som udgiver en række forslag
til ændringer i bl.a. højmessen, samt en række rapporter om
dåb og kirkelige handlinger. Kommissionens mange forslag,
som ikke skal gennemgås her, leder frem til, at arbejdet suspenderes. Over kort tid arbejder biskopperne derefter frem
mod en ny højmesseordning, der bliver indført og autoriseret samtidig med den nye bibeloversættelse i 1992, og som
bliver taget godt imod.242 Bent Flemming Nielsen, der har
beskrevet denne ordnings tilblivelse og indførelse, betragter
den gennemgående som rettidig omhu i en situation, der var
blevet kaotisk og trængte til afklaring.243
Jeg ser det ikke som mit ærinde at forholde mig til baggrunden for den nuværende ordning og overveje, hvad en
alternativ proces, der i højere grad havde fulgt kommissionernes anbefalinger, kunne have ført med sig. Men i det følgende afsnit, der afslutter denne bogs første del, vil jeg kaste
et blik på vores gældende ordning, det såkaldte alterbogstillæg fra 1992 og den salmebog, der i 2003 kom til at ledsage
1992-ordningen, for at undersøge, hvordan den tager sig ud
240
241
242
243

Nielsen, Højmessen, 127.
Ibid., 130-138.
Villadsen, Folkekirkens gudstjenestereform 1992.
Nielsen, Højmessen, 139-148.

167

D E N D A N S K E G U D S TJ E N E S T E

i lyset af de forudgående historiske redegørelser, og hvor
evt. fremtidige reformforslag kunne slå ned.

7. Det 21. århundredes gudstjeneste
Jeg kan indledningsvist konstatere, at jeg endnu har til gode
at opleve en højmesse, der følger ritualbogen til punkt og
prikke. Det skyldes ikke kun præster og biskoppers undertiden lidt frie forhold til spørgsmålet om autorisation, der bl.a.
kunne ses i gudstjenesterapportens i indledningen citerede
formulering om ’autorisationens ånd,’ men også, at ritualbogen fra 1992 lægger op til en høj grad af valg- og variationsmuligheder, sådan at den faktisk kan være vanskelig at
overskue som en liturgi, der skal gennemføres fra ende til
anden. Således kan det også være svært at skabe en overskuelig oversigt over ordningen, som dog på et overordnet
plan følger traditionen. I stedet for at skabe en oversigt vil
jeg derfor diskutere de enkelte led (DDS s. 793-808), som det
nu forekommer mig relevant ud fra den forudgående historiske redegørelse. Højmessen er indledt i fire overordnede
dele, som jeg her følger, og som jeg vil diskutere i anden
hoveddel: Indledning, ordet, nadver, afslutning.
a. Indledning
Der anføres allerførst, at gudstjenesten skal begynde med
tre ringninger, hvoraf den sidste skal slutte med bedeslagene, der i højmessevejledningen i præstens ritualbog244 anføres til tre gange tre.
Så følger indgang eller præludium enten i form af et orgelstykke, en bibelsk salme eller kormusik. Hvad det nærmere skal være, blander ordningen sig ikke i; dog anfører

244 Ritualbog, 9-16.
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højmessevejledningen, at musikken skal vælges ”under hensyntagen til pågældende dags karakter og plads i kirkeåret.”
Indgangsbønnen kan være den hidtidige eller en forkortet, forenklet udgave. Dog kan der også med menighedsrådets og biskoppens samtykke anvendes en af bønnerne fra
alterbogstillægget. Allerede i 1953 sneg der sig en uklarhed
ind i den gamle indgangsbøns tekst. Der er valgmulighed
mellem at bede om, at man ved Guds ord kan lære at sørge
over eller sørge for sine synder, som var den oprindelige ordlyd. Man skal nok ikke overgøre forskellen, men i sørge for
ligger der måske en bredere forståelse af, at synden også er
noget, man tager aktivt ansvar for at udbedre. I hvert fald
forsvinder dette aspekt fra den kortere indgangsbøn, hvor
afslutningssætningen ”og hver dag forbedre mig i et helligt
liv og levned” er forsvundet, så der nu blot står ”hver dag
styrkes og bevares i denne tro.” Det er en reduktion i forståelsen af hele gudstjenestens væsen. Nu handler det alene om
den rette tro, ikke om de rette gerninger. Det tyvende århundredes teologiske opgør med enhver form for ’gerningsretfærdighed’ har således, bevidst eller ubevidst, sat sig spor
i liturgien, og reduktionen går igen i den forkortede udgave
af udgangsbønnen, hvor sætningen ”i et helligt levned forbedres” også er udeladt.
Indgangssalmen skal ifølge højmessevejledningen angive
dagens kirkeårspræg eller være en lovsang. De første 14
numre af salmebogen benævnes i indholdsfortegnelsen som
lovsange, men da salmebogen som sine forgængere er ordnet efter trosbekendelsen og dermed efter læremæssige
principper, må det skønnes at være op til præstens vurdering, hvad der i praksis kan angive dagens kirkeårspræg
eller gælde som lovsang. Det er i hvert fald ikke til at udlede
noget bestemt princip af de to rækker med forslag til salmevalg.
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Gudstjenesteordningen genindfører kyrie og gloria som
muligheder (og foreslår som en lidt besynderlig idé, at de
evt. kan synges efter hilsenen i stedet for inden). I noterne
til ordningen anføres tre muligheder for kyrie og to for gloria. Den anden mulighed for gloria, der er en oversættelse af
den gamle latinske tekst (DDS s. 810-811), anbefales dog kun
til særlige lejligheder – og der står i øvrigt, at gloria kan
udelades fx i fastetiden. Af de tre muligheder for kyrie har
salmebogen udvalgt den første (DDS 433, vekselbøn mellem
præst og menighed):
Herre Gud Fader i Himlen!
Forbarm dig over os!
Herre Jesus, vor frelsermand!
Forbarm dig over os!
Herre Helligånd, vort lys og vor trøst!
Forbarm dig over os!
Teksten, som blev foreslået i prøveritualbogen fra 1963,245
er taget fra indledningen til Laubs lille litani. Det forekommer at være en kort og liturgisk velformuleret treleddetkyrie-udgave i overensstemmelse med Luthers ønsker fra
Formula missae. Man kunne dog have ønsket, at salmebogsudvalget havde arbejdet med en kyrie-salme på vers, der
kunne synges her i stedet. Hvis Gloria udelades, kan man
også forestille sig at bruge det lille litani (DDS 431) på kyries
plads, men ritualbogen foreslår i stedet, at litaniet kan indlede syndsbekendelse og absolution på indgangsbønnens
plads.
Gloria trykkes også i salmebogen (DDS 434) med følgende tekst:

245 Villadsen, Folkekirkens gudstjenestereform 1992, 93.
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(P:)Ære være Gud i det højeste!
Og fred på jorden, i mennesker velbehag!
Menigheden synger følgende vers eller et andet vers fra
nr. 435 [Aleneste Gud i Himmerig]:
Vi love, vi prise og takke dig,
al æren skal dig tilhøre,
o Herre, Gud Fader i Himmerig,
for kærlighed du os mon gøre!
Du alle ting har i vold og magt,
det alt må frem, som er din agt,
thi frygte vi ingen fare.
Der er tale om en kompromisform mellem den førreformatoriske og reformatoriske tradition. Vi begynder med
præsten, der citerer englenes lovsang, som den lyder julenat
i den bibelske tekst, hvorefter menigheden så svarer med
andet vers fra ”Aleneste Gud i Himmerig,” den salme, som i
traditionen simpelthen var det danske gloria. På en måde er
der tale om liturgisk dobbeltkonfekt, selvom v. 1. af ”Aleneste Gud i Himmerig” kan siges at være dækket af den bibelske ordlyd – men hvor bliver så resten af salmen og dermed
det gamle led af? Man har tydeligvis ønsket, at gudstjenesten ikke skal blive for lang, jf. at man også giver mulighed
for at droppe ind- og udgangsbøn, hvis kyrie og gloria
anvendes (men ikke, hvis de ikke gør?), og løsningen her
med kort kyrie og blandings-gloria forekommer da også
æstetisk vellykket. Alligevel kan det ud fra et historisk synspunkt undre, at man ikke tillader afsyngelse af hele salmen
– eller blot at nøjes med det korte, bibelske gloria. ”Aleneste
Gud i himmerig” kan selvfølgelig vælges som første eller anden salme, men der kommer den ikke på sin rette plads efter
første salme og inden hilsenen.
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Som kollekt efter hilsenen – der nu også kan besvares
med et ”og Herren være med dig,” som for mig virker som
en unødig pædagogisk udvanding, der er sværere at synge
end ”og med din ånd” – er der i alterbogen (DDS s. 9791340)246 medtaget sproglige bearbejdninger af de gamle Veit
Dietrich-kollekter, som hurtigt blev enerådende i dansk tradition. Sammen med disse har man medtaget nyoversættelser af de gamle missale-kollekter, som også tryktes i Peter
Palladius’ alterbog. En vanskelighed ved disse kollekter er
imidlertid, at de ikke tager højde for anden tekstrække. Derfor er de nogle steder suppleret med en tredje mulighed eller
en variation i ordlyden, og ellers er der i alterbogstillægget247 trykt tre rækker af kollekter, hvor Anne Sophie Seidelins forslag både har til første og anden tekstrække og som
ritualbogens to kollekter slutter med en trinitarisk formel og
afslutningsordene ”fra evighed til evighed,” som også går
igen i de to andre forslag til kollektrækker i tillægget.
b. Ordet
Herefter følger nu gudstjenestens første læsning, der som
noget nyt altid er et stykke fra Det Gamle Testamente. Det
er ikke sådan, at der ikke har været gammeltestamentlige
læsninger i middelalderen eller efter reformationen, 248 men
her har de vekslet med NT-læsninger som ’epistel’ eller været læst til andre af ugens og årets gudstjenester, ikke været
et selvstændigt led i højmessen. Der kan siges meget både
for og imod denne indførelse af faste gammeltestamentlige
læsninger.249 Ud fra et aktuelt synspunkt giver det god mening at give mere plads til de gammeltestamentlige læsnin246 Versionen af alterbogen i DDS rummer s. 1332-1340 et afsnit med
”særlige kollekter,” som ikke trykkes i præstens udgave, Den Danske Alterbog – endnu et eksempel på en forvirret ordning.
247 Tillæg til Alterbogen.
248 Villadsen, Ordet og nadveren, 156-158, se også 47-120.
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ger, idet de nytestamentlige læsninger fremtræder i en
større kontekst, prædikenen får mere stof at arbejde med, og
flere salmer skrevet over gammeltestamentlige tekster bliver
endnu mere oplagte. Men ud fra et liturgihistorisk synspunkt, som anlægges her i denne gennemgang af gudstjenesteordningen, kan det forekomme mere tvivlsomt. For det
første har den vestlige messetradition reciperet Det Gamle
Testamente i form af de sungne bibelske salmer, liturgiske
led, bestemte læsninger på visse dage samt vendinger og billedsprog, der gennemsyrer salmetraditionen. Det kan altså
let blive til en liturgisk fordobling, hvis man både synger en
salme-gendigtning og bagefter læser originalteksten, eller
også kan man undlade at bruge de GT-inspirerede salmer ud
fra en misforstået devise om, at der jo læses derfra. Men den
største kritik, der kan rettes mod indførelsen, er nok, at den
kommer til at sprænge gudstjenestens rammer. Den bliver
både overlæsset med læsninger, der ikke altid hænger sammen, og de efterfølgende led bliver skubbet for at give plads
til den gammeltestamentlige læsning.
Hvad bliver nu den anden salmes rolle? Ifølge højmessevejledningen kan den slutte sig til GT- eller epistellæsningen
og evt. være en bibelsk vekselsalme (selvom salmebogen
ikke medtager sådanne), altså en slags graduale – men igen
bliver det let en slags liturgisk fordobling, da gradualet jo
sammen med introitus på en måde er den latinske messes
faste GT-’læsning’ i form af sungne skriftsteder eller bibelmosaikker – en tradition, der blev fortsat med reformationstidens salmer ’tagen ud af skriften.’ Indførslen af fast GTlæsning kan altså forstås som udtryk for et misforstået reformatorisk princip, hvor det kun er den oplæste skrift i den
249 Imod: Müller, Kirken, teologien og Det Gamle Testamente. For – under hensyntagen til en tidligere formuleret udgave af Müllers argumenter:
Nielsen, Hvad skal vi med Det Gamle Testamente.
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nøjagtige ordlyd, der tæller, og ikke den måde, liturgien og
salmerne altid har reciperet GT og især de mere poetiske
steder såsom Salmernes Bog.
Nogle søndage byder der sig en oplagt salme til på dette
sted efter den faste GT-læsning, men andre søndage er der
ingen velegnede salmer. Kan man synge en epistelsalme inden epistlen, eller en salme, der anslår dagens evangelium,
så lang tid før evangeliet læses? Kan man synge ”Nu bede vi
den Helligånd” allerede på dette tidspunkt, selvom den traditionelt er knyttet til epistel og evangelium (for en god ordens skyld: ja, selvfølgelig kan man det, men her forsøger
jeg at forstå gudstjenesteordningen på historiske præmisser)?
Ønsker man at bruge halleluja, hvis der fx er et godt kor
og tradition for udviklet liturgisk musik, bliver dette led nu
hjemløst. Det kan dårligt lyde her på dette sted, da det kommer for langt væk fra evangelielæsningen, og derfor foreslår
ritualbogens højmessevejledning også, at det kan synges i
tilknytning til evangeliet eller prædikenen, men så er liturgien flyttet til prædikestolen, og der forekommer halleluja
ikke specielt velanbragt. I praksis betyder GT-læsningen, at
alting skubbes og dermed kommer til at stå forskudt/forkert
ift. den traditionelle liturgiske ordo.
Efter anden salme følger nemlig epistlen der, hvor evangeliet ellers ville blive messet eller læst. Og på dette tidspunkt, efter epistelen, har man så valgt at anbringe trosbekendelsen, hvor der gives frit valg mellem den apostolske og
den nikænske (men ikke nævnes noget om trossalmen, DDS
437). Credo er jo traditionelt knyttet sammen med evangeliet, og derfor nævnes da også den mulighed at flytte trosbekendelsen til prædikestolen, hvor Grundtvig jo var begyndt
at fremsige den, men meget taler for, at den skal lyde på gulvet som en del af formessen. Det giver dog en uklarhed om
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næste salme: kan man her bruge en epistelsalme eller en
Helligåndssalme efter credo, eller giver det mening at synge
en salme knyttet til evangeliet, allerede inden det er læst? I
øvrigt nævner højmesseordningen ikke noget om at synge
et salmevers efter trosbekendelsen, selvom det anførtes i
1953 og må betragtes som en udbredt skik. I praksis bedriver
mange menigheder derfor liturgisk selvtægt på dette sted.
Der står udtrykkeligt, at menigheden skal svare med et
amen, hvilket kun giver mening i tilfælde af, at præsten
fremsiger bekendelsen alene, eller at koret synger den uden
menighedens medvirken, for ellers er amen jo indeholdt i
fremsigelsen eller afsyngelsen af bekendelsen. Det fremgår
også, at trosbekendelsen kan udelades, hvis der er dåb, hvilket giver mening (selvom det ikke er i overensstemmelse
med traditionen), hvis dåben finder sted på denne plads i
højmessen, hvor den også gjorde det i Thomissøns salmebog; men dåben kan også placeres efter prædikenen (som i
Kirkeritualet) eller efter nadveren (hvilket forekommer
mærkværdigt, selvom det er blevet brugt siden 1802-reskriptet), og i så fald ’mangler’ trosbekendelsen som optakt til
prædikenen.
Meget tyder på, at man har indset de vanskeligheder, det
giver for salmevalget med denne forskubbelse af leddene.
Derfor giver højmesseordningen da også mulighed for at
bruge en ordning med kun to bibelske læsninger, således at
epistel og evangelium kommer på deres traditionelle plads,
og man i højere grad kan følge traditionens salmevalg. Men
det er altså ikke den mulighed, der angives som primær, og
den skal findes i noterne bag teksten til ordningen. Et af liturgikommissionens forslag var, at man sammen med indførelsen af GT-læsninger rykkede epistlen om i slutningen af
gudstjenesten sammen med velsignelsen, hvor dens ’formanende karakter’ kommer til sin ret efter prædiken og nadver.
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Der kan siges meget både for og imod dette forslag, 250 hvortil læsningerne er trykt i alterbogstillægget. Det placerer
evangeliet på sin rette plads i formessen og giver epistlen en
liturgisk funktion som afsluttende tiltalte, men det har traditionen imod sig og vanskeliggør inddragelsen af læsningen i
prædikenen og brug af epistelsalmer i formessen.
På prædikestolen flyttes den indledende bøn om til efter
evangelielæsningen og bliver valgfri (hvilket ordlyden jo altid har været), men placeringen er det altså ikke, hvorfor en
stor del af de ældre præster i princippet bedriver liturgisk
selvtægt ved fortsat at bede inden oplæsningen. I ritualbogen anføres eksplicit, at præsten skal gå direkte til annonceringen af evangeliet med ordene ”Dette hellige evangelium skriver evangelisten N.N,” hvortil menigheden som
hidtil svarer ”Gud være lovet for sit glædelige budskab.” På
dette tidspunkt indtræder den måske største forandring i
den liturgiske tradition, idet første rækkes evangelium ikke
læses i anden række. Man forstår grundene til at skabe en
enkelhed og ikke overlæsse gudstjenesten med læsninger,
men det, der med indførelsen af anden tekstrække var tænkt
som supplerende læsninger til den overleverede tekstrække,
kommer nu til at stå alene. Det betyder, at sammenhængen
mellem dagen og de bibelske læsninger (og deres indbyrdes
relation) ofte kan være svær at få øje på, og man kommer til
at mangle relevante salmer. Præsten er glad for variationen,
men nolens volens har man kappet båndet til den liturgiske
tradition, hvor første rækkes evangelium definerer dagen,
og man står med en gudstjeneste, der risikerer at falde fra
hinanden pga. løst forbundne læsninger og manglen på oplagte salmer på mange dage. Salmebogen har heller ikke
gjort tilstrækkeligt for at medtage relevante salmer til anden
250 Villadsen, Perikoper og kirkeår i oldkirken, 51-70.
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tekstrækkes tekster, selvom fx K.L. Aastrup og andre har
skrevet salmer til alle læsningerne for at lappe på disse huller.251
Prædikenen afsluttes udtrykkeligt som hidtil med en af
de to lovprisninger, som også var i 1953-salmebogen. Det er
således liturgisk selvtægt, når mange præster udelader lovprisningen og simpelthen slutter med et ’amen,’ som om
amen blot betød ’færdig’ og ikke ’det er sandt’ eller ’lad det
ske.’ Det er afgørende for forståelsen af prædikenen som
indlejret i en lovprisende og bedende liturgisk kontekst, at
den slutter med denne lovprisning.
Efter lovprisningen følger den samme kirkebøn som i
1953-salmebogen, som stadig kun er vejledende, idet præsten fortsat er frit stillet med ordlyden. Der anføres dog også
alternative bønner i noterne (DDS s. 812-816), hvor der i den
ene ikke bedes for kongehuset, hvilket åbenbart nu er tilladt
at undlade, hvad selvfølgelig har givet anledning til kontrovers. Kirkebønnen kan også flyttes til efter næste salme, og i
så fald skal der både være en salme efter prædikenen og en
igen inden nadver. Hvis der ikke er nadver, skal kirkebønnen afsluttes med fadervor.
Inden præsten forlader prædikestolen, følger meddelelser
og bekendelser, og der sluttes med den apostolske velsignelse, som nu angives som eneste mulighed.
Salmen efter prædikenen skal slutte sig til prædikenen
og/eller lede op til nadveren. I praksis er det ikke alle salmer, der kan løse denne dobbelte opgave, og man må derfor
på mange søndage ty til et udvalg af kernesalmer, der både
behandler ordet og nadveren, eller vælge enten en relevant
evangelie- eller nadversalme (nogle gange flyder de to ting
sammen, fx i DDS 158). Flytningen af kirkebønnen til efter
251 Garne, K.L. Aastrups salmedigtning, 5.
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prædikenen løser dog dette problem, da man så får to salmer
efter prædiken inden nadveren; en før kirkebønnen, der kan
følge op på prædikenen, og en efter, der kan lede op til nadveren. Her burde det uanset hvad være muligt at have en
(kort) nadversalme i nadverritualets indledning, men i
stedet skal der udtrykkeligt vælges mellem tre ordninger (a,
b eller c), hvoraf ingen gør aktiv brug af salmebogens rige
udvalg af nadversalmer.
c. Nadver
Med det ’gamle’ nadverritual (a) er der nu sket den ændring,
at man kan udelade den indledende formaning og nøjes med
en let forkortet udgave af 1912-nadverbønnen og fadervor.
Man har vel fundet sprogtonen i formaningen utilfredsstillende og har villet give mulighed for et kort nadverritual.
Det er efter min bedste overbevisning en liturgisk fejl. Nadverbønnen er naturligvis blevet velkendt i de sidste 80 år
(men hvorfor så redigere den til to forskellige udgaver i de
to valgmuligheder?), men det burde være muligt at bruge
formaningen og følge den reformatoriske tradition med at
lade fadervor alene fungere som nadverbøn.
Med det ’nye’ 1912-ritual (b) er der kun sket den tidligere
nævnte ændring, at nadverbønnen (i den hidtidige fulde
form) nu udtrykkeligt bedes, før menigheden går op til alteret, så ”O du Guds Lam” eftertrykkeligt mister sin funktion
som kommunionssalme. Også her er der tale om decideret
klodset arbejde.
Det nye tredje ritual (c) kan bedst beskrives som en forkortet rekonstruktion af det reformatoriske latinske indledningsritual fra højhelligdagene (og er altså ikke et ritual
konstrueret ud fra fx Luthers Formula missae eller den latinske messe), men med fast præfation og en ny nadverbøn efter oldkirkeligt forbillede. I tillægget til alterbogen trykkes
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der desuden et nadverritual, som i endnu højere grad ligner
det udvidede, latinske ritual med vekslende præfationer (dog
ikke de middelalderlige) og en tredje mulighed for nadverbøn.252 Ritual c i alterbogen (DDS s. 800-803) ser ud som følger (P=præst, M=Menighed):
P: Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans
navn!
P: Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved
Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele
dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde
giver du os, mætter os daglig af din fylde. Derfor vil vi
med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor
med alle engle, synge din herligheds lovsang:
M: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den
Almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
Hosianna i det højeste!
P: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
M: Hosianna i det højeste!
P: Lovet være du, hellige Gud og Fader, fordi du friede
os ud af mørkets magt og førte os over i din elskede
Søns rige. Vi ihukommer med taksigelse hans bitre
lidelse og død, hans sejrrige opstandelse og
himmelfart og forventer hans komme i herlighed. Vi
beder dig: Send din Helligånd over os og dette måltid.
Giv os i tro at modtage vor Herre Jesu Kristi legeme
og blod og derved få del i hans fuldbragte offer til
syndernes forladelse og evigt liv. Lad os ved hans
kærlighed vokse i enheden med alle troende og

252 Gennemgået i Garne, De danske nadverritualer, 312-314.
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samles med din menighed, når du fuldender den i dit
rige.
M: Amen
Fadervor, indstiftelsesord
Agnus Dei enten i Grundtvigs udgave (DDS 439), i
den reformatoriske udgave (DDS 203) eller i
prosaform (DDS 440).
Nadverbønnen er revolutionerende i en dansk sammenhæng, fordi den genoptager vigtige betydningsaspekter fra
de oldkirkelige og middelalderlige nadverbønner, som ellers
kun har været (undertiden dulgt) tilstede i salmerne: eukaristi (tak), en mere udfoldet anamnese (ihukommelse), epiklese (påkaldelse af Helligånden), offersemantik samt en
snert af en forestilling om menighedens forvandling i måltidet og et eskatologisk udblik. To ting kan dog for et liturgihistorisk blik anholdes som kritiske bemærkninger: For det
første, at præfationen har fået et mere skabelsesteologisk fokus. I den præfation, som vi fx har overlevet fra Sacramentarium Gregorianum og den videre latinske tradition, sker
lovprisningen ’gennem’ Jesus253 og pga. ham, og ikke som
her, fordi Gud mætter os. Man deler altså nadverindledningen op i en skabelsesteologisk (præfationen) og en kristologisk (nadverbønnen) del i stedet for at binde de to ting sammen. For det andet kan anføres, at de gamle ordninger, den
nye nadverbøn er moduleret efter, har indstiftelsesordene
placeret inde i bønnen. Indstiftelsesordene ’mangler’ altså i
bønnen inden sætningen ”vi beder dig: Send din Helligånd
over os og dette måltid.”254 Der er derfor i en vis grad tale om
253 Nielsen, På den første dag, 278. Se også Durand, Rationale IV, 277
(33,11).
254 Sml. Nielsen, På den første dag, 167-169.
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en livrem og seler-ordning, hvor man både har villet have
det bedste fra oldtid og middelalder og samtidig følge reformationens prioritering af indstiftelsesordene som selvstændige, uden at man ellers har fulgt fx Luthers idé om fadervor
som eneste nadverbøn og hans nye placering af sanctus som
svar på indstiftelsen. I praksis er det dog et æstetisk virkningsfuldt ritual, der føjer et skabelsesteologisk aspekt til
den ellers lidt knappe reformatoriske nadverliturgi, og som
også placerer agnus dei på dets rette plads, hvilket dog kun
anføres her i ritual c og ikke fx i ritual a. Man skal åbenbart
vælge mellem den fulde eller den skrabede pakke.
Tillægget til alterbogen bringer også et meget kort nadverritual med en kort indledende absolution: ”På hans ord,
som har døbt dig, tilsiger jeg dig alle dine synders nådige
forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” efterfulgt af nadversalme, fadervor og indstiftelsesord. Synger
man f.eks. ”Dit minde skal, o Jesus stå” (DDS 473) eller Aastrups nadversalme (DDS 456) til indledning, agnus dei som
kommunionssalme og f.eks. ”Jesus Krist, du gav mig livet”
(DDS 474) eller Kingos ”O Jesus, søde Jesus, dig” (DDS 472)
som nadverafslutningssalme, har man et kort, virkningsfuldt
nadverritual med salmerne som det bærende – i tråd med
den reformatoriske arv. Tilmed kan man jo så variere den
indledende og den afsluttende salme efter kirkeåret. Men
dette ritual er altså kun trykt i alterbogstillægget.
Når jeg fremhæver dette ritual, er det, fordi det også giver mulighed for at bruge nadversalmerne i den nye salmebog fra 2003 i liturgien: Kristuspåkaldelsen i ”Du, som gik
foran os” (DDS 457), Holger Lissners spiritual ”Lad os bryde
brødet sammen ved hans bord” (DDS 470) eller også en af de
to andre nye salmer, som tydeligvis er tænkt og placeret
som afslutning, men også kan bruges som indledning: ”Kornet, som dør i jorden” (DDS 476) og ”Som korn fra mange
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marker” (DDS 477, med forlæg i den ældste kendte nadverbøn fra skriftet Didake255). De er alle koncise og har nogle
koncentrerede nadverbilleder, der gør dem brugbare som ’liturgiske led’ i forbindelse med altergang.
Om man vil bruge dette ritual, afhænger dog i høj grad
af, hvor vidt man finder det formålstjenligt, at syndsforladelsen finder sted som en forudgående tilsigelse som forberedelse til nadveren – i ånden fra Kirkeritualet og senere
praksis. Det fjerner selvfølgeligt tvivlen om, hvor syndsforladelsen sker, og så bliver nadvermåltidet en stadfæstelse af
syndernes forladelse og en ’fyldestgørelse,’ som det hedder i
bortsendelsesordene, som bevares her, hvor man dog kan
nøjes med at sige ”fred være med jer” efter hvert bord undtagen det sidste.
Det stilles frit, om man vil synge, høre musik eller være
stille under altergang. Desuden kan der også, som nævnt,
synges en salme som afslutning på nadveren.
d. Afslutning
Gudstjenesten slutter som altid med kollekt (hvor der trykkes en ny mulighed foruden sproglige opdateringer af de
hidtidige inkl. en kollekt til gudstjenester med dåb, DDS s.
804-807) og velsignelse inden udgangsbøn, udgangssalme og
postludium. Det stilles frit, om der skal lyde et ”Herren være
med jer” enten forud for kollekt eller velsignelsen (men ikke
begge steder, til gengæld kan det helt udelades). Kollekten
kan desuden bortfalde, hvis der ikke er nadver, og man har
bedt kirkebøn med Fadervor efter salmen efter prædikenen
(men der nævnes ikke noget om den vist nok udbredte og
oplagte skik med at bruge kollekt og/eller fadervor, hvis

255 Garne, Guds ord og Grundtvigs stemme, 102-105.
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man til gudstjeneste uden nadver har kirkebøn uden fadervor fra prædikestolen).
I praksis har 1992-ordningen vist sig som et højmesseritual, mange er tilfredse med og indretter sig i efter forgodtbefindende (både med og uden biskoppeligt samtykke). Men
for et nærmere blik bærer gudstjenesteordningen præg af at
være blevet til under hast, fordi den skulle indføres sammen
med den nye bibeloversættelse i 1992. Mange steder er det
ikke til at finde ud, hvilken retning den går i, og enkelte bestemmelser ved de forskellige valgmuligheder virker vilkårlige og undertiden ude af trit med traditionen, selvom man
har ønsket at genoptage træk fra den. Det er derfor ikke underligt, at mange præster og menighedsråd foretager
småændringer her og der, og at andre, uanset store eller begrænsede liturgiske kompetencer, oplever den som en spændetrøje og spørger sig selv: hvis man må det og det, hvorfor
så ikke det og det? Man kan også spørge, hvilken status den
noget friere ordning for børnegudstjeneste på højmessens
plads har – for der står nemlig i biskoppernes vejledning, at
den kan anvendes ’ved faste gudstjenester’ med menighedsrådets samtykke.256
Det er altså en god grund til at drøfte vores gudstjenesteordning og fremsætte overvejelser om evt. reformer. Det vil
jeg vende tilbage til i tredje del. Men et aktuelt arbejde kan
aldrig nøjes med udelukkende at tage udgangspunkt i en historisk redegørelse for de hidtidige forhold, og derfor vil jeg
i den følgende anden del gøre mig en række teoretiske overvejelser over gudstjenesten, inden jeg fremlægger mine forslag til ændringer i gudstjenesteordningen.

256 Ritualbog, 16.
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INDEN JEG GIVER MIG til at diskutere gudstjenestens specifikke udformning, dens teologi, dens rumlige dimensioner
og dens mangler, vil jeg indlede med en række mere generelle overvejelser om gudstjenesten som ritual.

1. Gudstjenesten som ritual
Teologien taler gerne om sakramenterne som det centrale.257
Ved dåben og nadveren forenes det frelsestilsigende ord
med håndgribelig materie, så Gud bliver nærværende både
åndeligt og fysisk. Kirkefaderen Augustin sagde, at ’ordet
kommer til elementet, og sakramentet bliver til,’ og denne
formulering bliver afgørende for reformationen. I de såkaldte schmaldkaldiske artikler, et bekendelsesskrift fra
1536, som af forskellige årsager ikke indgår i de danske bekendelsesskrifter, skriver Luther bl.a. følgende om dåben:
Dåben er ikke andet end Guds ord i vandet, befalet
ved hans indstiftelse, eller som Paulus siger det:
’vandbadet ved ordet’ (Ef 5,26), og som Augustin også
siger: ’Ordet kommer til elementet, og sakramentet
bliver til’. Derfor holder vi ikke med Thomas
[Aquinas] og dominikanermunkene, som glemmer

257 Dele af det følgende er baseret på Garne, Den liturgiske vending,
114-118.
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dette ord (Guds indstiftelse) og siger, at Gud har lagt
en åndelige kraft i vandet, som renser synden gennem
vandet.258
Meningen er, at ritualet ikke har nogen effekt ved sin
blotte udførelse uden ordet og ”troen, der stoler på dette
Guds ord i vandet,” som det hedder i den lille katekismus
(DDS s. 972). Luther afviser dog også den forestilling, at dåbens ord frelser helt uden vandet, men alene ved Guds vilje
(som franciskanermunkene lærte). Men alligevel er vi her
inde i kernen af den reformatoriske gudstjenesteforståelse:
det er ordet, der lyder, der gør forskellen. Ordet lyder mange
steder, men særligt i sakramenterne bliver de fysiske og
virkningsfulde, for her har vi Guds ord på, at netop dette
stykke håndgribelige virkelighed gør en afgørende forskel:
dåben renser os for synd, og i nadveren spiser vi Gud og får
næring til det åndelige liv.
I sit store posthume værk om ritualer og religion har antropologen Roy Rappaport259 en drilsk formulering: ”Inklusionen af både ord og materie er karakteristisk for ritualer
generelt.”260 Hvad er det lige, der gør sakramentet særligt
frem for andre ritualer, spørger Rappaport – og henviser til,
at sakramenter først sent i den historiske udvikling bliver til
et snævert begreb og tidligere har betegnet alle mulige former for handlinger (jf. nedenfor II,3,e). 261 Katolikkerne regner med syv: dåb, konfirmation, nadver, skriftemål, præstevielse, vielse og den sidste olie, mens lutheranerne reducerer
til de to, dåb og nadver, ud fra devisen om, at kun her har vi
klare og entydige ord af Jesus’ egen mund, der siger, at disse
handlinger er særlige. Men i ortodoks teologi har man ingen
258
259
260
261
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problemer med uden videre at omtale alle mulige handlinger
som sakramenter eller sakramentale. Her er man ikke så
bange, som man er i protestantisk tradition, for at betragte
hele gudstjenesteliturgien som ’hellig’.262
a. Ritualet er det primære
Andre former for moderne vestlig teologi er ved at komme
frem til lignende tanker og betragte ritualer generelt som
menneskets primære ytring og dermed den hele liturgi som
’sakramental’ og som fuldstændig afgørende for menneskets
forhold til det guddommelige.263 Det sker bl.a. i den engelske
bevægelse Radical Orthodoxy,264 selvom John Milbank i
bogen Theology and Social Theory fra 1990, der er et slags urdokument for denne bevægelse, foretager en sønderlemmende kritik af klassisk religionssociologi, som beskyldes
for at være nihilistisk. En af skydeskiverne er en af sociologiens fædre, Émile Durkheim, der med sine formuleringer
om, at religion er et system af idéer, med hvilke individer forestiller sig samfundet,265 beskyldes for at reducere religion
til at være et produkt af det sociale.266
Men denne kliché-kritik af Durkheim, hvor han beskyldes for at mene, at et samfund i ritualet tilbeder sig selv, er,
som bl.a. Hans J. Lundager Jensen herhjemme har vist, en
fejllæsning.267 Durkheim vil netop vise, at der uden den rituelle bekendelse til fælles symboler og den rituelt opøvede
evne til at indgå i fælles praksis, slet ikke ville eksistere
menneskelige samfund. ”Langt fra at være i stand til at forklare religionen, forudsætter det ideelle samfund den sna262
263
264
265
266
267

Nielsen, Højmessen, 55.
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rere,” kan Durkheim fx skrive.268 Religion – og ingen religion
uden ritualer og symboler – er altså ifølge Durkheim menneskehedens primære ytring. En indsigt, som i stigende grad
bekræftes af evolutionsvidenskaberne.269
Førnævnte Rappaport, der opdaterer Durkheims teorier,
skriver, at ritualet er menneskets grundlæggende sociale
handling.270 Ritualers formelle og ikke-instrumentelle karakter gør dem så at sige velegnede til at binde mennesker sammen. Ritualer er ikke alene med til at fastholde en bestemt
virkelighed, men også til at skabe den. 271 Det er ikke de implicitte, usynlige meninger, men de synlige, eksplicitte handlinger og erklæringer, der er moralsk og socialt bindende. 272
Og sådanne offentlige handlinger indgår vi konstant i, uanset hvad vi måtte tænke i vores indre. Med vores adfærd
sanktionerer vi en bestemt verdensopfattelse og en bestemt
etik, uanset hvad vores mening ellers måtte være om den.
På engelsk omtaler man ofte gudstjenester og ritualer
som worship, der er etymologisk beslægtet med worth, altså
værdi. Ved at se på en gudstjeneste eller en anden rituel begivenhed kan man således aflæse et fællesskabs bekendelse
til dets højeste værdier. 273 Med vores forbrugsmønstre, rejsevaner og brug af elektronik er vi med til at give penge, materielle goder, fri bevægelighed, teknologi og digital adspredelse altafgørende værdi. Ved butikkens kasse, der har slående lighed med et middelalderligt kirkealter, afleverer vi
ikke kun vores penge, men også vores åndelige og materielle accept af tingenes tilstand – uanset om vi vægrer os ved
denne tanke eller ej. Det er derfor ikke først og fremmest,
268
269
270
271
272
273
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hvad vi tænker, man hvad vi begærer, der definerer os som
mennesker. Vi er begærende, liturgiske væsner, som amerikaneren James K.A. Smith siger.274 Kristendommen er blevet
bytte for modernitetens intellektualisme, hvis den tror, den
kan nøjes med at indgyde folk de rette overbevisninger uden
at fokusere på de rette handlinger.275
Skal kristendommen være relevant og påvirke samfundet
i en anden og bedre retning, kan vi ikke nøjes med at prædike ordet om syndernes forladelse. Vi må længere ned i
kroppene; ned i vores rituelle adfærd. Men det kræver en
genopdagelse af ritualets afgørende betydning og et opgør
med de sondringer mellem religion og andre livssfærer, som
kendetegner moderniteten. Der findes ingen neutral sfære,
hvor ens tanker og vaner ikke har eller skal have betydning.
Der findes intet samfund, hvor religion ikke er relevant.
b. Religion og samfund
Man siger ofte, at vi lever i en sekulær tidsalder, dvs. en tid,
hvor religiøs tro og praksis er blevet en ikke-indlysende mulighed blandt flere alternativer,276 eller hvor religion er blevet ’uddifferentieret’ til særlige sfærer.277 Men samtidig er
der iagttagere, der taler om, at vi er på vej mod det postsekulære, idet religion, især islamisme og andre former for
fundamentalisme, bliver stadigt mere synlig i det offentlige
rum. Uanset om vi kalder vores tid for sekulær eller postsekulær, er mange intellektuelle (igen) begyndt at interessere sig for religion, ikke mindst for, hvordan religionerne
tilbyder meningsfulde fortællinger og rituelle fællesskaber,

274 Smith, Desiring the Kingdom.
275 Smith, Imagining the Kingdom, 39.
276 Taylor, A Secular Age, 3. Dele af det følgende er baseret på Garne,
National sammenhængskraft og religionsfrihed.
277 Nielsen, Højmessen, 93-94.
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der kan være med til at sikre sammenhængskraften både nationalt og globalt.
Hvis det alligevel er rigtigt, at vi lever i en sekulær tidsalder, hvor religion ikke er indlysende, hvordan kan religionerne så bidrage til samfundet uden for deres ’egne
rækker’? En filosof som Jürgen Habermas foreslår, at de motiverende forestillinger om fællesskaber, som religionerne
tilbyder, må oversættes til rationelle termer for at kunne
indgå i den offentlige samtale og bidrage til samfundet.
Det lyder jo meget sympatisk, men kan religionerne selv
gå med til det? Hvad bliver der fx af skabelse, Jesu korsdød,
nadver og Helligånd, hvis det skal oversættes til fælles biologiske vilkår, behov for selvbeherskelse, fællesskab og
’mere mellem himmel og jord?’ Kan sådanne abstrakte oversættelser overhovedet motivere os til noget som helst? Eller
må der konkrete forestillinger og levende praksisser til, hvis
religionerne skal have positiv indflydelse på samtidens samfund?
Det sidste mener den førnævnte teolog John Milbank,
hvis kritik af Habermas jeg her trækker på278 – vel vidende,
at Habermas efterhånden har fået mere sans for fx ritualers
egenart.279 I stedet for en mislykket oversættelse fra tro til
fornuft må vi i stedet søge mod deres fælles grund, som
ifølge Milbank ligger i følelsen eller indlevelsesevnen, som
sætter os i stand til at have med andre at gøre og indgå i fællesskaber. Tro og fornuft skal ikke mødes i en neutral borgerlig offentlighed, men i en fælles horisont af følelser, en
sensus communis. Det peger også på, at ritualer, hvor fælles
følelser og overbevisninger opbygges, bliver ganske afgørende.

278 Milbank, The Legitimacy and Genealogy of Secularization, 83-93.
279 Nielsen, Højmessen, 157.
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Filosoffen Charles Taylor har foreslået at tale om det ’socialt imaginære’ (social imaginary), ”dvs. måden hvorpå vi,
endda præ-teoretisk, kollektivt forestiller os vores sociale
liv.”280 Det socialt imaginære er andet og mere end intellektuelle forestillinger om samfundet, snarere underliggende
forventninger til, billeder af, og normative retningslinjer for
det sociale liv.281
Hvordan formes denne underliggende forestillingsverden, der er med til at binde os sammen? Det gør den gennem alt det, der trænger dybere ind i os, end forstandens
redskaber kan nå: Billeder, fortællinger, lyde, rituelle handlinger, opdragelse, ubevidst social påvirkning osv. Vi lever i
en tidsalder, hvor vi konstant bliver informerede, men hvis
vi vil forstå os selv – og forsøge at ændre verden – må vi
snarere rette blikket mod, hvordan vi bliver formerede:282 påvirket af vaner, normer, handlinger, historier , omgivelser,
forbrugsmønstre, reklamer osv.
Det vil sige, at det langt snarere end politikernes tale om
’danske værdier’ er fortællinger om fortidens bedrifter (fx
genforeningen eller befrielsen), flaghejsning eller fælles
skrålen på stadion, der effektivt bidrager til det socialt imaginære og dermed til sammenhængskraften. Kort sagt: Ritualer. Uden rituelle handlinger, intet samfund.
Alligevel kan man naturligvis godt tale om, at en given
religion er sin egen størrelse, som kan betragtes isoleret –
selvom den i praksis er sammenvævet med alt muligt andet i
komplicerede netværk.283 Religionerne lever også som selvstændige størrelser i de samfund, de er en integreret del af.
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c. Religion er levende systemer
Med Rappaport kan man sige, at enhver religion – herunder
den evangelisk-lutherske folkekirke i Danmark – er en levende organisme eller et ’system.’ 284 For at holde sig i live
må religionen hele tiden få fornyet kraft, bl.a. gennem nye
medlemmer og de ressourcer, de bringer med sig. Uden livskraft og legitimitet, ingen religion. Er der ingen deltagere i
ritualet, dør religionen. For at kunne overleve må en religion være villig til at undergå forandring, ellers kan den
ikke bevare sig selv. Den må være villig til adaption, altså
tilpasning.285 Hvis ikke religionen formår at tilpasse sig, dør
den – og med den dør også den kerne, religionens tilhørere
samles om og søger at bevare uforandret gennem alle forandringer. Uden det gennemførte ritual, hvor en række mennesker med deres blotte tilstedeværelse sanktionerer det, der
foregår, findes der en ingen lære, kirken kan samles om og
skrive under på. Uden ritualers afholdelse, ingen sammenhængskraft i form af fælles symboler.
Med Grundtvig kunne man sige, at denne kerne af symboler, som Rappaport kalder for ’ultimative sakrale postulater,’286 ikke består i den teologiske lære, men i trosbekendelsen, fadervor, dåben og nadveren. For at holde denne
kerne i live må organismen søge at overleve gennem nødvendig tilpasning. En tilpasning, som hele tiden må være til
diskussion mellem de konservative og de forandringsparate,
også fordi denne diskussion i sig selv er med til at holde systemet kørende. Uenighed er et godt livstegn. Hvis man vil
vide, hvad en religion egentlig går ud på, skal man ikke nødvendigvis se på de eksplicitte formuleringer, som dens intel284 Lignende overvejelser er fremsat af Hans Jørgen Lundager Jensen i
rapporten om autorisation og frihed: Folkekirkens liturgi, 34-35.
285 Rappaport, Ritual and Religion, 406-437.
286 Ibid., 263-65, 287-290.
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lektuelle specialister kommer med, men se på, hvad forandringen bevarer uforandret.287
Religionshistorikeren Robert N. Bellah, der har skrevet et
stort værk om religion ud fra et evolutionsteoretisk synspunkt, har formet mottoet, ”Nothing is ever lost,” intet går
nogensinde tabt.288 Hermed mener han, at trods alle forandringer i løbet af den lange historiske udvikling formår afgørende ting at leve videre i nye former og på nye måder i
de forandrede situationer. Evolution er ikke en afsked med,
men en forandring af de tidligere vilkår. I så henseende er
det enormt interessant, at den overordnede struktur på den
kristne højmesse har formået at holde sig nogenlunde uforandret trods reformation, teologiske og teknologiske nybrud
og totalt ændrede eksistensvilkår. Måske er der her en afgørende kristen (og måske endda før-kristen) arv, som vi bør
agte på, selvom den ligger på et andet ’sprogligt’ niveau end
eksplicitte formuleringer.
Alt dette peger på, at gudstjenesten er alt andet end ligegyldig for kirken. Det er nødvendigt at se gudstjenesten som
langt mere end en ydre form for ordets forkyndelse. Det er i
gudstjenesten, kristendommen bliver til. Og det har også
politiske konsekvenser. Det er i gudstjenesten, vi omformes
til sand tilbedelse, ikke af det forbrug, som truer med at ødelægge vores verden, men af Gud. Her lærer vi ydmyghed at
kende og bliver indgydt styrke til at gå ud i verden og med
vores adfærd ændre på den – jf. den gamle udgangsbøn om
at have lært af Gud og ville forbedre sig i et helligt liv og
levned. At gå ud i verden og forandre den indebærer også at
tale og skrive om tingenes tilstand, men uden en konkret
praksis og ønsket om at ændre på vores adfærd, som vi tror
287 Ibid., 6.
288 Bellah, Religion in Human Evolution, 267. Se også Garne, Natur og
religion, 40, 150 n. 60.
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har betydning og bærer på forvandlende kraft, fordi Gud er
med os, er vi intet værd som kirke.
Hvis der er overensstemmelse mellem den kristne antropologi, hvor mennesket forstås som et tilbedende væsen, og
religionsvidenskaben, der siger, at ritualet er primært, så er
det ikke et spørgsmål om to discipliner, der kæmper mod
hinanden, men et spørgsmål om at hente begrebslig klarhed
i forståelsen af, hvordan ritualer faktisk virker. Ritualbegrebet er naturligvis en abstraktion, der ser bort fra det partikulære, ligesom religionsbegrebet er det, men nyttige sådanne, når vi skal diagnosticere, hvad det er for en livsverdenssammenhæng, moderne intellektualistisk teologi har
glemt, og få øjnene op for, hvad det er, gudstjenesten gør.
d. Gudstjenestens rituelle kommunikation
Det har ofte undret mig, at selv protestantiske teologer, der
forsøger at komme ’ned i kroppen’ og få bedre blik for, hvad
gudstjenesten gør og betyder, alligevel spiller ord og ritual,
prædiken og gudstjeneste, kommunikation og handling, ud
mod hinanden, som om det var to væsensforskellige ting.
Her skal blot nævnes to eksempler.
Når Alexander Deeg fx skal beskrive gudstjenestens væsen, kritiserer han teologien siden Luther for at flyttet fokus
for meget fra kult (altså rituelle handlinger) til ord (altså forkyndelse),289 men når han skal komme med sit eget bud på,
hvad gudstjenesten er, opfinder han et nyt ord, nemlig OrdKult.290 Gudstjenesten er altså sammenspillet mellem ritual
og forkyndelse, men de to ting er så forskellige, at der skal
et kunstord til for at holde sammen på dem.
Bent Flemming Nielsen forsøger i en bog om ritual, kommunikation og kirke at kompensere for moderne protestan289 Deeg, Das Äussere Wort, 82.
290 Deeg, Das Äussere Wort, 455-549.
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tisk teologis manglende sans for rituelle handlingers afgørende betydning. Men i den sammenhæng kritiserer han
førnævnte Rappaports ritualteori for at være forældet ved af
fokusere på, hvad ritualer kommunikerer.291 I stedet foretrækker Nielsen ritualteorier, der i højere grad lægger vægt
på ritualets meningsløshed eller på muligheden for, at enhver handling kan ’ritualiseres.’ Ifølge Nielsen udmærker ritualer sig ved, at de netop kan tilskrives en betydning, som
de ikke nødvendigvis rummer i sig selv. 292
Teologerne vil altså hellere sammenligne gudstjenesten
med et kunstværk, der ikke har nogen mening i sig selv,
men tilskrives betydning gennem iagttagernes tanker, end
de vil sammenligne den med en anden religions ritualer,
hvor handlinger og lære går op i en højere enhed og præger
deltagerne på afgørende måde. Måske skyldes det en nedarvet luthersk-teologisk fordom, som siger, at forkyndelsen er
det væsentligste. Ved at betragte ritualet som vigtigt, men i
grunden ’meningsløst i sig selv,’ får man reddet prædikenen
som kristendommens arnested, uanset hvor meget man så
understreger vigtigheden af at have blik for den rituelle
kontekst.
Hele pointen i Rappaports religionsteori er derimod, at
ritualer netop kommunikerer noget, som ikke kan kommunikeres på andre måder. Han skriver:
At se et ritual som intet andet end et alternativ
symbolsk medium til at udtrykke eller opnå noget,
der lige så godt – eller måske bedre – kunne blive
udtrykt eller opnået på andre måder, er åbenlyst at
ignorere det, som er distinkt ved selve ritualet. Det
virker åbenlyst […] at ritualet ikke blot er en
alternativ måde at udtrykke et eller andet på, men at
291 Nielsen, Genopførelser, 35-40.
292 Ibid., 61-71.
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bestemte betydninger og virkninger bedst, eller
udelukkende, kan udtrykkes eller opnås i ritualet. 293
Det særlige ved et ritual er, at det involverer participation, deltagelse. Hvor der i et teaterstykke (selv i de eksperimenterende former) altid er en form for grænse mellem de
optrædende og publikum, er der i et ritual kun deltagere. Et
faktisk udført ritual må ikke forveksles med den tekst, der
beskriver ritualet. Det betyder også, at deltagere i et faktisk
ritual på den ene eller anden måde ændres gennem deres
deltagelse – selv der, hvor deltagerne i et ritual måske føler
sig mere som tilskuere end deltagere, eller kunsten overtager religionens rolle.294 Grænserne er naturligvis flydende,
men et ritual er kendetegnet ved, at de tilstedeværende former et fællesskab, en ’menighed.’295 Der er det særlige ved ritualer, at de, der viderefører ritualets budskab, altid er blandt
dets vigtigste modtagere,296 og derfor kan man også hævde,
at selv enmandsritualer er ritualer, fordi selvkommunikation
er en vigtig bestanddel af et ritual.
Rappaport sondrer mellem kanoniske og selvreferentielle
meddelelser. Førstnævnte kunne fx være ”Jesus er Herre,” et
udsagn, der betjener sig af symbolske tegn, hvor konventionen bestemmer betydningen af ordene, her navnet Jesus og
tilnavnet Herre, som der sættes lighedstegn mellem. De
selvreferentielle meddelelser betjener sig derimod af det,
Rappaport (med terminologi hentet fra C.S. Peirces tegnteori) kalder indeksikale tegn, hvor tegnet ’tager del’ i det, det
henviser til. Det kunne fx være åndenød og tør hoste, der er
tegn på corona-virus. Rappaports særlige, men i grunden
enkle indsigt går nu ud på at vise, at ritualer vha. indeksi293
294
295
296
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kale tegn kommunikerer noget afgørende, uden hvilket de
kanoniske meddelelser ville være uden kraft eller endda meningsløse.297 Det symbolske udsagn, ”Vi er Guds hus og
kirke nu, bygget af levende stene” (DDS 323), giver kun mening under forudsætning af, at menigheden optræder som et
indeksikalt tegn, der i kraft af dens blotte tilstedeværelse og
den rituelle afsyngelse af salmeverset deltager i, henviser til,
ja er ’kirken af levende sten.’
Hvis symbolske tegn som vores sprog kun giver mening i
kraft af konvention, bliver vores samhørighed let mistænkelig – er det ikke andet end konventioner og tomme ord? 298
Vi tænker ikke over det til daglig, fordi vi hele tiden deltager i sammenhænge, der stadfæster disse symbolske konventioner vha. indeksikale tegn, når jeg fx sætter maden på
bordet samtidig med, at jeg siger, ”vi skal spise nu” – et hhv.
indeksikalt og symbolsk tegn på virkeligheden ’familiens
fællesskab om aftensmåltidet.’
For gudstjenestens vedkommende vil det sige, at påstanden om, at Gud ved Helligånden formidler den nye virkelighed, som er blevet til i kraft af Jesus Kristus, er et symbolsk
udsagn, som kun giver mening i kraft af en forudgående
konvention, men som bliver til virkelighed, idet vi fejrer
nadver og dér takker Gud, mindes Jesus, påkalder Helligånden og på denne måde selv bliver indeksikale tegn på den
virkelighed, som er Guds rige. Det er således på sin vis paradoksalt, at de kulturelle og åndelige betydninger sikres gennem det lag, der forbinder os mest med dyrene,299 nemlig vores kroppe og deres finden-sammen; men det viser netop ritualets karakter af noget både sprogligt og ikke-sprogligt og
dets grundlæggende betydning for overhovedet at skabe et
297 Ibid., 58.
298 Petersen, Ritualet som betydningsstabiliserende faktor, 17-19.
299 Ibid., 21-22.
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menneskeligt samfund som den kristne kirke. Eller som
Charles Taylor formulerer det under inspiration fra Rappaport:
Vi kunne overleve i et rumskib, hvis der var
tilgængelig næring. Men de essentielle relationelle
betydninger kan ikke udskiftes med noget andet end
relationen. Og som alle betydningsrelationer kræver
den at blive grebet, forstået; vi må åbne os selv for
den. Dermed behovet for ritualet, som er ’digtning’
[dvs. skabelse af symboler].300
Det er således netop sammenfaldet af symbolske tegn i
form af sproglige udsagn og indeksikale tegn i form af rituelle handlinger, der skaber den virkelighed, som religion er
– som også en af religionsvidenskabens klassiske forfattere
Clifford Geertz formulerer det:
I et ritual viser verden som levet og verden som
forestillet, fusioneret under et enkelt sæt af symbolske
formers ageren, sig at være den samme verden, og der
skabes således en transformation af ens
virkelighedsopfattelse.301
Betyder denne kombination af sproglige og fysiske handlinger, at det kun er den, der har kendskab til den symbolske
lære, som i ritualet forbindes med de indeksikale handlinger,
der kan forstå og deltage meningsfuldt i en gudstjeneste?
Dertil er svaret nej. For det første er det som nævnt netop i
ritualet, at den symbolske orden stadfæstes, hvorved fællesskabet, der kan enes om den symbolske lære, bliver til. For
det andet er mennesket meget mere end sine teoretiske og

300 Taylor, The Language Animal, 345
301 Geertz, The Interpretation of Cultures, 121; for en kort præsentation
af Geertz’ generelle religionsdefinition, se Garne, Natur og religion, 30.
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kognitive evner. Det er også krop, biologisk og social efteraber og modtagelig for symbolske udtryk såsom fortællinger,
der ikke direkte kan omsættes i teoretiske koder. En gudstjeneste ’taler’ altså til mennesket på forskellige niveauer ud
over den kanoniske meddelelse formidlet i fx prædikenen.302
At knæle sammen ved alteret og modtage brød og vin, mens
orglet spiller andagtsfuld musik, siger både andet og mere
end ”dette er mit blod udgydt for jer til syndernes forladelse.” Bl.a. taler det sit eget tydelige sprog om et virkeligt
fællesskab med andre magter end de tilstedeværende enkeltpersoner, men sammen med udsagnet er det udtryk for den
virkelighed, vi kalder syndernes forladelse, og som rituelt
bliver til virkelighed i gudstjenesten.

2. Gudstjenestens ordo
Roy Rappaport skelner i værket om religion og ritual mellem ritual i bred forstand og liturgi. Ritualer definerer han
som ”udførelsen af mere eller mindre konstante sekvenser af
formelle handlinger og ytringer, som ikke er fuldstændig
bestemt af dem, der udfører dem.” 303 Liturgi (eller egentlig:
liturgisk orden) definerer han så som ”mere eller mindre
konstante sekvenser af ritualer, som udgør cyklusser såvel
som andre serier.”304 Liturgi er en orden på samme måde som
den moralske, økonomiske eller naturlige orden er det, dvs.
sammenhængende domæner, hvor visse processer styres af
nogle generelle regler. En sådan orden er udtryk for, at en
række relationer holdes sammen og ikke forfalder til kaos.
Denne orden er ikke skabt af den enkelte ting eller person,
som er en del af den, og derfor er ordenen også retningsanvisende og forudsætter en bestemt rækkefølge, hvor tingene
302 Johansen og Baunvig, Gudstjeneste og erkendelse.
303 Rappaport, Ritual and religion, 24
304 Ibid., 169.
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følger hinanden i ’den rette orden’ (arbejdsløshed fører til
svækket økonomi, parring til svangerskab, tyngdekraften får
ting til at falde til jorden).
En liturgi har altså sin egen logik, sin bestemte ’ordo.’
Hvis den kristne gudstjeneste er et bestemt fænomen, må
den også have en ’ordo,’ en bestemt liturgi, hvori en række
rituelle handlinger finder sted i en bestemt rækkefølge, og
hvor tingene foregår efter visse forudsatte regler, som ikke
er ligegyldige. Jeg har engang deltaget i en gudstjeneste,
hvor der var prædiken efter nadvermåltidet, og sjældent har
jeg følt mig så kold og uberørt af en gudstjeneste. Det virkede helt forkert, og de enkelte dele, der i sig selv var veludførte, mistede deres betydning. Det fik mig til at tænke nærmere over den gudstjenestlige ordo som noget ikke-tilfældigt og ikke-ligegyldigt.
a. Den liturgiske ordo
Flere forskere har, som nævnt i indledningen, peget på en
fælles urkirkelig ordo i fire led, som også afspejles i vores
nuværende ritualbogs inddeling af højmessen i fire dele:305
I Indledning (ringning, musik, bøn og lovsang)
II Ordet (bibelske læsninger, trosbekendelse,
prædiken, kirkebøn, salmer)
III Nadver (bøn [indledning], fadervor,
indstiftelsesord, uddeling)
IV Afslutning (velsignelse, salme, bøn og musik)
Denne grundstruktur kan genfindes i alle de højmesseordninger fra middelalderen til i dag, som er gennemgået i
de historiske afsnit. Ret beset kan ordoen, eller i hvert fald II
og III,306 findes allerede i Lukasevangeliets afsluttende kapi305 Ritualbog, 9
306 Nielsen, På den første dag, 95.
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tel 24: Først annoncerer englen i graven, hvad der er sket, og
disciplene samles med kvinderne; på vejen til Emmaus slår
Jesus følgeskab med to disciple og udlægger skrifterne for
dem; først derefter bryder han brødet for dem; men fortællingen slutter først, da Jesus dukker op igen og velsigner
dem, inden han giver dem besked om deres mission og til
sidst farer til himmels, hvormed han efterlader disciplene
fyldt med glæde og lovprisning. Er det en beskrivelse af en
oprindelige gudstjeneste? De afsluttende ord om, ”de var
hele tiden i templet og lovpriste Gud,” kunne godt pege i
den retning.
Fra Paulus’ Første Korintherbrev, en af de ældste kristne
tekster, får vi også besked om, at menigheden har mødtes
om et nadvermåltid, der helst skulle foregå under ordnede
forhold (12,17-34), og at man ved sammenkomster også
sang, profeterede, talte i tunger, prædikede mm., og også her
anbefaler Paulus ordnede forhold (14,26-40).
Vi skal dog frem til Justin Martyr (100-165), før vi får klar
besked om den liturgiske ordo i form af en beskrivelse af,
hvordan gudstjenesten foregik i Rom på hans tid. 307 Det sker
i kap. 67 af hans første apologi med følgende ord:
På den såkaldte Solens dag [søndag, hvor Jesus stod
op fra de døde] holdes der en sammenkomst på det
samme sted for alle, hvad enten de bor i byer eller på
landet, og apostlenes optegnelser eller profeternes
skrifter læses op, så længe som det er passende.
Dernæst, efter at den, der læser, er holdt op, formaner
og opfordrer forstanderen i en tale til efterligning af
disse smukke forskrifter. Så rejser vi os alle i
fællesskab og opsender bønner, og, som vi sagde før [i
det forudgående kapitel om nadveren], efter at vi er
holdt op med bønnen, frembæres brød og vin og vand,
307 Nielsen, På den første dag, 124-142.
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og forstanderen opsender på lignende måde bønner
og taksigelse, så meget som han evner, og folket givet
sit bifald ved at sige ordet ’amen,’ og uddelingen og
indtagelsen af det, der er blevet takket for, finder sted
for enhver, og der sendes noget ved tjenerne til dem,
der ikke er til stede.308
Her har vi en klar liturgisk ordo, selvom den konkrete
udførelse efter ordlyden at dømme ikke har været specielt
styret: I) Menigheden samles på et bestemt sted. II) Der læses op af Biblen og prædikes over den. III) Der bedes og holdes nadver. IV) Menigheden opløses, men der sendes goder
til dem, der ikke er til stede, og Justin anfører i øvrigt eksplicit, at der skal gives til de trængende. Ved enhver senere
gudstjeneste gør vi det samme, som Justins menighed gjorde
i det andet århundrede. Også vi bliver, med Gordon Lathrops ord, ”inviteret til at samles, læse og høre skrifterne,
bede for andre, holde et takkemåltid, sende til de fraværende” på den første dag i ugen (søndag), hvor vi møder
Jesus som opstanden og ser ”Guds lys skinne på ny for den
elskede, skabte jord.”309
Man kunne nu indvende, at denne ordo først og fremmest er et vestligt fænomen, men dertil må siges, at fx den
ortodokse kirkes opdeling af den guddommelige liturgi
(’den byzantiske rite’) i en forberedelse, en liturgi for katekumenerne og en liturgi for de troende stort set svarer til
den overordnede ordo (og rækkefølgen af de enkelte led, der
også findes i den latinske gudstjeneste, er mange steder den
samme her i øst som i vest).310

308 Justin, Apologier, 105.
309 Lathrop, Saving Images, 106; for en imødegåelse af kritikken rejst
mod ordo-tankegangen, se ibid. 99-105.
310 Se hertil fx Gogol, Om den guddommelige liturgi.
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b. Gudstjenestlige spil og led
Man kunne også tænke ordoen ikke så meget som en bestemt rækkefølge, men som en samling af bestemte elementer, der skal være til stede, for at der er tale om en kristen
gudstjeneste. Den tyske religionshistoriker Bernhard Lang
har identificeret det, han kalder seks grundlæggende ’spil’
eller ’lege’ i den bibelske og liturgiske tradition: 311 1) Lovprisning: at takke Gud ved at proklamere hans mægtige gerninger i sang og vidnesbyrd. 2) Bøn: At bede om Guds
hjælp. 3) Prædiken: Guds ord i bibelske læsninger og forkyndelsen. 4) Offer: At give til Gud og modtage fra ham. 5)
Sakramente: At møde Kristus ved Herrens bord. Og endelig
6) Åndelig ekstase, hvor Lang især fremhæver tungetale,
profeti og helbredelse, men hvor man lige så vel kunne
nævne selve fornemmelsen af åndelig samhørighed og begejstring, eller det, som Durkheim kalder (rituel) ’effervescens.’312 Det er ikke en kristen gudstjeneste, hvis der ikke er
lovprisning, bøn, forkyndelse, en form for given-sig-hen og
åbnen-sig-op, nadver og åndelig opstemthed, i det mindste
ideelt set.
Det er for mig at se også muligt at tænke en slags liturgisk-teologisk ordo ud fra de traditionelle gudstjenesteled.
Introitus, graduale, gloria, sanctus og halleluja er udtryk for
1) lovprisning. Kyrie er udtryk for 2) råb om hjælp og i øvrigt
mere generelt en del af gudstjenestens 3) bøn. Læsning og
prædiken er udtryk for, at 4) Guds ord lyder. Trosbekendelsen er udtryk for 5) troen på den treenige Gud. Agnus dei
er udtryk for 6) Ihukommelsen af Jesu offerdød. Nadveren er
udtryk for et 7) menighedsfælleskab. Velsignelse, fredønsker
og hilsner er udtryk for 8) ønsket om Guds nærvær i vores

311 Lang, Sacred Games.
312 Baunvig, Når vi klapper, 170.
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liv. Vores blotte tilstedeværelse i kirkerummet er udtryk for
vores villighed til at bringe en eller anden form for 9) offer
og opleve noget, der ændrer på vores liv og 10) sender os ud i
livet med en mission, opgave eller et nyt perspektiv. Man
kan sikkert diskutere og trække fra og føje til disse ti punkter, men jeg mener, at de giver mening som pejlemærker for,
hvad der skal være til stede i en gudstjeneste, og hvad en
overordnet mening med traditionens liturgiske led kunne
være.
c. Rækkefølge, form og indhold
Det afgørende spørgsmål er så, om man kan argumentere
for en bestemt rækkefølge af disse elementer udover den oplagte, at sådan har traditionen nu engang gjort det, og sådan
gør de fleste det. Frank C. Senn afslutter sin store liturgihistorie med en oversigt over fem nyere og påfaldende ens
gudstjenesteordninger fra fem forskellige kirkeretninger,
der er aktive i Amerika (katolikker, lutheranere, anglikanere, metodister, presbyterianere).313 Den fælles overordnede
gudstjenestestruktur for disse ordninger kan forsøgsvis
sammenfattes i følgende led:
Indgangssalme
Kyrie og Gloria eller lign.
Hilsen
Kollekt
Læsning
Salme
Anden læsning
Salme
Evangelium
Prædiken
Trosbekendelse
313 Senn, Christian Liturgy, 646
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Kirkebøn
Offergang
Nadverindledning
Fadervor
Kommunion
Kollekt
Velsignelse
Jeg vender tilbage til de to forskelle til vores højmesseordning senere, nemlig trosbekendelsens placering og offergangens betydning.
James K.A. Smith har reflekteret over denne fælles ordo
og mener i den forbindelse, at vi må komme hinsides distinktionen mellem form og indhold. Selve gudstjenestens
form fortæller historien – den er ikke blot et ydre udtryk for
noget indre. Smith former udtrykket ”The form of worship
is the logic of the practice,” gudstjenestens form er
praksissens logik. Han skriver:
Den kristne gudstjenestes narrative bue er sådan, den
’giver mening,’ og det er gennem nedsænkning i
praksissens narrative logik, at den kristne fortællings
’praktiske sans’ opsuges i vores forestillingsevne og
bliver en del af vores konstituerende baggrund, den
fortælling, der styrer vores habitus […] vi lærer
dermed noget, vi ikke kan lære på andre måder.314
Denne indsigt harmonerer med den grundlæggende religionsvidenskabelige indsigt, som jeg refererede Rappaport
for i det forudgående afsnit. I gudstjenesten bliver vi formet
på en bestemt måde, vi ikke kan lære andre steder. Gudstjenestens liturgiske logik omformer vores forestillingsevne og
væremåde på en måde, som prædikenen eller enkelte ritu314 Smith, Imagining the Kingdom, 169. Smith gennemgår antropologen
Pierre Bourdieus begreb om habitus, 81-84.
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elle handlinger ikke formår alene. Derfor kan man ikke ’parafrasere’ gudstjenestens budskab i en enkelt sætning, ligesom man ikke kan parafrasere et digt, uden at det meste går
tabt. Der er en billedlig kohærens, som ikke kan destilleres
og netop derfor er signifikant. Smith sammenfatter:
Vi ’får’ fortællingen i gudstjenestens form, som
intentionelt gennemspiller udfoldelsen af vores
pagtsforhold til den Gud, der holder sine løfter,
centreret omkring klimaks i pagten stiftet i og med
Jesus. Selvom den er intentionelt formet i fællesskab
over tid, betyder den historiske kristne gudstjenestes
logik også noget på et register, som går ud over og
unddrager sig bevidst appropriation – hvilket præcist
er grunden til, at gudstjenesten ikke blot er noget vi
gør, den gør noget ved os.315
Det er i så henseende tankevækkende, at utallige reformforsøg ikke har kunnet ændre fundamentalt på den danske
gudstjenestes ordo. Det system, som den overleverede
kristne religion med sin gudstjeneste er, stritter simpelthen
imod grundlæggende forandring, men tilpasser sig gerne i
enkeltheder for at bevare den overordnede struktur. Denne
struktur rummer i sig selv en vigtig sag, som ikke kan reduceres, men som ’folder os ind’ i pagtsforholdet til Gud og
’folder os ud’ som nye mennesker med en bestemt retning i
tilværelsen og styrke til at leve, så dette pagtsforhold virkeliggøres.
Det er en anden måde at formulere det gamle ordsprog
på: lex orandi, lex credendi, bønnens lov er troens. Det er i liturgien, at kirken manifesterer sig og giver udtryk for sin
tro og lære.316 Et udsagn, som også kan tolkes kristologisk –
315 Ibid., 173.
316 Jette Rønkilde, Gudstjeneste, 18.
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her med Jette Bendixen Rønkildes ord: ”hvis Gud blev menneske, hvis ordet blev kød og tog bolig iblandt os, så må de
teologiske udsagn også have materialitet og tage en konkret
form.”317 Man kunne også formulere det sådan, at de teologiske udsagn sammen med liturgien i gudstjenesten er materialitet i en konkret form, selvom de selvfølgelig kan løsrives
fra denne sammenhæng og formuleres diskursivt, men derved går altså noget meget væsentligt tabt.
Nu skal det ikke forstås sådan, at så længe man holder
gudstjeneste i overensstemmelse med den overleverede
ordo, så er alt i skønneste orden. Gudstjeneste er til enhver
tid kendetegnet ved en sammenstilling af modsætninger 318
eller en dynamik mellem forskellige størrelser, ikke mindst
på et overordnet plan i form af nye formuleringer og mennesker i en gammel traditionel form med et gammelt budskab. Derfor må det hele tiden være muligt at sætte spørgsmålstegn ved den aktuelle gudstjeneste: formår den i sin
konkrete udformning at videreføre det, der ligger i den
gamle ordo? Virker hilsenen efter hensigten, samler kollekten faktisk menigheden, giver de bibelske læsninger mening
i konteksten, forholder prædikenen sig til ’frelsens store
kendsgerninger’, sådan som de kommer til udtryk i liturgien, og peger den på det nye liv, der skal leves, er kirkebønnen faktisk kirkens bøn for dem, der ikke er der, og for verden, og bliver menigheden faktisk velsignet og dermed oplivet, når den forlader gudstjenesten?319 Til det formål må
man naturligvis formulere teologiske udsagn, som man kan
lægge til grund for bedømmelsen af den aktuelle gudstjeneste, men prøvestenen for udsagnenes gyldighed bliver igen

317 Ibid, 19-20.
318 Ibid., 24-25.
319 Ibid., 28-32.
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den liturgiske praksis:320 formår de teologiske tanker at blive
virkeliggjort i en meningsfuld liturgi uden at bryde fuldstændig med traditionen og den liturgiske ordo? Hvis ikke,
må man tvivle om deres gyldighed i den sammenhæng, som
er den hellige almindelige kirke i bred forstand. Der må
være overensstemmelse mellem tro og handling, teori og
praksis, som i bund og grund må forstås som to forskellige
aspekter af den samme sag: lex orandi, lex credendi.321
d. Trosbekendelsen mellem dåb, prædiken og nadver
Ser vi nu på den fælles ordo i de amerikanske kirkesamfund,
som er sammenfattet ovenfor, er der en afgørende forskel til
den danske gudstjeneste, nemlig trosbekendelsens placering. Ud fra liturgiske studier er man kommet frem til, at
trosbekendelsen bør reciteres som optakt til nadver, ligesom
den gør i de troendes messe i østkirken, hvorfor man også
vælger den nikænske bekendelse og ikke den apostolske,
selv hvor den bruges som dåbsbekendelse. I den danske
gudstjeneste er trosbekendelsen traditionelt placeret i formessen i tilknytning til evangeliet og er jo i de første århundreder efter reformationen blevet sunget som trossalme.
Denne placering er ikke nødvendigvis en luthersk specialitet. For i William Durands messeforklaring fra slutningen
1200-tallet kan vi læse følgende om trosbekendelsen:
Siden evangeliet er forkyndelsen og credo’et er en
bekendelse af troen, prædikes der for folket efter disse
to, fx i form af en udlægning af evangeliet eller
credo’ets ord eller af Det Gamle og Det Nye
Testamente.

320 Se ibid. 19 for sondringen mellem primær og sekundær liturgi.
321 For mere herom, se Wainwright, Doxology, 218-286.
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Samme sted anfører han dog også: ”Ikke desto mindre er
det da også en udbredt praksis, at Credo’et synges efter prædikenen, fordi kirken bekender, at den har den tro, som lige
er blevet prædiket.”322 Uanset hvad hænger bekendelsen i
denne forståelse sammen med prædikenen og ikke med nadveren (hvilket dog også ser ud til at være tilfældet i de omtalte moderne kirkeordninger).
Er der en særlig betydning i at have bekendelsen først,
som det er praksis hos Durand og i den senere tradition? I
Danmark er synet på bekendelsen og indførelsen af den
apostolske bekendelse som gudstjenestebekendelse knyttet
til Grundtvigs tanker om dåben og dåbsbekendelsen som
kirkens grundvold og menighedens fælles forudsætning.
Derfor annoncerer mange også bekendelsen med ord som
”lad os bekende den kristne tro og dåbens pagt,” og bekendelsen er i gudstjenesteordningen fra reformationstiden placeret på dåbens plads i formessen. Det kan der meget vel
være en teologisk pointe i.
Ifølge Regin Prenter hænger dåb, forkyndelse og nadver
sammen på den måde, at den pagt, som Gud giver i dåben, i
forkyndelsen bliver til et budskab, som tilbydes og modtages
i nadveren. Prenter skriver:
Vi anerkender ikke pagtsforholdet med Gud, som vi
bliver bragt ind i ved dåben, hvis vi ikke personligt
svarer på det glædelige budskab ved at modtage
gaverne fra Kristi offer ved hans bord. Uden dåben
som dens fundament og den hellige kommunion som
dens konsekvens, mangler vores tro på det forkyndte
ord dens distinkte, personlige kvalificering.323

322 Durand, Rationale IV, 232 (26,1).
323 Prenter, Theologie und Gottesdienst, 145.
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Ifølge Prenter er rækkefølgen dåb-prædiken-nadver altså
afgørende, og den kommer netop til udtryk i den liturgiske
rækkefølge dåbsbekendelse, prædiken, nadver. Derfor er der
god mening i at have bekendelsen og netop dåbskendelsen
som optakt til prædikenen, uanset de forskellige historiske
placeringer af den. Prædikenen, som falder midt i gudstjenesten, har dåben som sin forudsætning og nadveren som sin
konsekvens.
Til disse tre grundsten i gudstjenesten, hvor Gud taler til
os – i ordet og sakramenterne – anfører Prenter tre grundlæggende livsytringer, hvor menigheden svarer Gud eller siger det samme, som Gud har sagt i ordet og sakramenterne,
nemlig bøn, bekendelse og taksigelse. Prenter skriver:
I bønnen udstrækker Guds folk sine tomme hænder
for at modtage det, som Gud har lovet i evangeliet. I
form af vidnesbyrdets ord i bekendelsen af synden og
bekendelsen af tro påtager Guds folk sig det forhold
til Gud, som han har tildelt det i dåben, nemlig de
retfærdiggjorte synderes sted. I taksigelsens ord
afleverer Guds folk endelig alt, det er, og alt, det har,
til Gud som svar på hans gave, som er tilgivelsen og
fornyelsen i den hellige kommunion. Således er bøn
håbets levende udtryk, vidnesbyrd troens levende
udtryk og taksigelse kærlighedens levende udtryk.324
Vi får således her tre treklange, som vi kan sætte som
målesnor for den liturgiske ordo.325 En gudstjeneste skal indeholde dåbsbekendelsen (eller faktisk dåb), prædiken og
nadver. Ved en gudstjeneste skal der bæres vidnesbyrd, bedes og siges tak. Ved en gudstjeneste skal tro, håb og kærlighed komme til udtryk. Som med alle treklange er rækkeføl324 Ibid., 146.
325 Treklangene kan meget vel være inspireret af Grundtvig, Udvalgte
Skrifter 9, 419-420.
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gen ikke ligegyldig, og stiller vi det op i tre par af tre, får vi
følgende liturgisk-teologiske ordo – der igen kan svare til de
tre led første led i den liturgiske ordo (indgang, ord, måltid):
Dåb(sbekendelse)
Prædiken
Nadver

Vidnesbyrd
Bøn
Taksigelse

Tro
Håb
Kærlighed

Jeg vender i tredje del tilbage til spørgsmålet om den
konkrete udfoldelse af en liturgisk ordo og en gudstjenesteordning baseret på denne. Men der er flere relevante overvejelser at gøre sig inden da. Med Prenters formuleringer er
vi nemlig langt inde i spørgsmålet om gudstjenestens teologi.

3. Gudstjenestens teologi
I den artikel af Regin Prenter, som jeg citerede fra ovenfor,
skriver Prenter efter sin gennemgang af de tre treklange
dåb-vidnesbyrd-tro, prædiken-bøn-håb og nadver-taksigelse-kærlighed følgende:
Dette er strukturen for kirkens liturgi, og den er
gennemført teologisk. Det er et klart og utvetydigt
udtryk for den guddommelige åbenbarings sandhed.
Det er theologia, et ord, der taler sandheden om Gud i
menneskelige, forståelige udtryk, en fornuftig
tjeneste, latreia logike [Rom 12,1]. I liturgiens teologi
må enhver skolens, seminariets eller universitetets
teologi være rodfæstet. Akademisk teologi er ikke en
anden teologi end liturgiens teologi. De er
substantielt set det samme. Akademisk teologi er en
refleksiv udfoldelse af liturgiens teologi uden for
kirkens gudstjeneste, mens liturgiens teologi er den
ureflekterede, levende manifestation i kirkens
gudstjeneste af den sandhed, som akademisk teologi
analyserer. Liturgiens teologi og den akademiske
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teologi er substantielt set en, fordi begge lever af den
samme kilde: Åbenbaringen i Gud, historisk
nedfældet i de profetiske og apostolske skrifter og
aktuelt adresseret til Guds folk i evangeliets
forkyndelse og forvaltningen af sakramenterne.326
Hvad Prenter skriver her, er, at al teologi må tage udgangspunkt i liturgien. Men hvad er det for en teologi, som
her kommer til udtryk? Det vil jeg nu reflektere over. Er der
en særlig gudstjenestens teologi?
Det græske udtryk latreia logike, som Paulus i første vers
af Romerbrevets tolvte kapitel bruger som sammenfattende
udtryk for menighedens handlinger, er i vores nuværende
Bibel oversat med ’åndelig gudstjeneste.’ Konteksten, der
kan ses som en oldkirkelig sammenfatning af gudstjenestens
væsen såvel som meningen med hele det kristne liv, lyder
som følger:
Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed,
til at bringe jeres legemer som et levende og helligt
offer, der er Gud til behag – det skal være jeres
åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne
verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes,
så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det
som behager ham, det fuldkomne (Rom 12,1-2).
Det forekommer mærkeligt at oversætte det græske adjektiv logike med åndelig, konteksten taget i betragtning.
For denne viser jo, at den sande gudstjeneste eller – som
Prenter foretrækker det – den fornuftige tjeneste involverer
vores hele liv og vores kroppe.327
Det er ikke uden betydning, at tjenesten netop omtales
som et offer. For med dette ord, der her bruges ikke om en
326 Prenter, Theologie und Gottesdienst, 146-147.
327 Ibid., 139.
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bestemt offergave i en rituel tempelsammenhæng, men om
hele den kristnes liv og legeme, er vi inde at røre ved et meget væsentligt aspekt af de bibelske skrifter, som fx er sammenfattet af profeten Hoseas: ”Troskab ønsker jeg, ikke
slagtofre” (Hos 6,6). Men bag Paulus’ ord ligger der ifølge
Prenter især mindet om det fuldendte offer i Jesu legeme,
som Paulus’ menighed tager del i: ”således er vi alle et legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer” (Rom 12,5).
Liturgiens centrum er altså Jesu offer, som vi alle tager
del i ved at give vores liv som et offer til Gud og hinanden,
sådan at vi bindes sammen i en sand gudstjeneste med og
for Gud og hinanden. En sådan tjeneste er kropslig, men
ikke desto mindre også verbal. Prenter skriver:
Liturgi finder sit mål i teologien, for så vidt som ingen
handling af opofrende kærlighed kan gennemføres
uden en eller andet form for udtryk af dets mening
med hensyn til personlige forhold. Disse personlige
forhold er altid ’logiske’ i sit udtryk, dvs.
meningsfulde menneskelige ord og handlinger.328
Derfor foreslår Prenter også, at vi kunne oversætte logike
latreia med talende tjeneste eller bevidnende tilbedelse (witnessing worship).329 Begge dele må altid til, tale og tjeneste,
liturgi og teologi, ord og ritual. Der findes ingen ordentlig
teologi uden denne liturgiske forankring og vice versa. Teologi alene er gnosticisme, liturgi alene er mysticisme.330
Det giver nu mening at spørge, hvilken teologi der kommer til udtryk i den talende tjeneste, i gudstjenestens liturgi.
I et tidligere arbejde om nadverens teologi, sådan som den
kommer til udtryk i den danske gudstjeneste og dens sal328 Ibid., 141.
329 Ibid., 140.
330 Ibid., 142.
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mer, har jeg identificeret det, man kunne kalde teologiske
’temaer’ eller måske ’opmærksomhedspunkter’ i nadveren,
331
som uden videre kan udvides til at gælde hele gudstjenesten som sådan. Jeg har identificeret i alt otte temaer, men
man kunne sikkert føje flere til og omforme andre:
Gudstjenesten som eukaristi, dvs. som taksigelse, eller
mao. gudstjenesten set fra et skabelsesteologisk eller patriologisk synspunkt; 2) gudstjenesten som anamnese, dvs.
ihukommelse eller erindring af Jesu liv og død, eller mao.
gudstjenesten set fra et kristologisk synspunkt; 3) gudstjenesten som epiklese, dvs. som påkaldelse (af Helligånden),
eller mao. gudstjenesten set ud fra et pneumatologisk synspunkt; 4) gudstjenesten som kommunion, dvs. som fællesskabet mellem Gud og mennesker, eller mao. gudstjenesten
set ud fra et ekklesiologisk synspunkt; 5) gudstjenesten som
offer eller mao. gudstjenesten set ud fra et offer-rituelt eller
kultisk synspunkt; 6) gudstjenesten som stedet for syndsforladelse, eller mao. gudstjenesten set ud fra et soteriologisk
synspunkt; 7) gudstjenesten som en foregribelse af de sidste
tider eller det himmelske måltid, eller mao. gudstjenesten
set ud fra et eskatologisk synspunkt og endelig 8) gudstjenesten som agape eller kærlighedsfælleskab, dvs. som styrkelse af troen, håbet og ikke mindst kærligheden til Gud og
næsten eller mao. gudstjenesten set ud fra et etisk perspektiv.
Det er nu ikke min mening at sige, at for at der skal være
tale om en fuldgyldig gudstjeneste, kræves det nødvendigvis, at alle otte temaer kommer til udtryk på et eksplicit formuleringsniveau. Temaerne kan findes i liturgien som helhed og i de enkelte handlinger og formuleringer, uden at der
foregår en eksplicit formulering af temaet. Som et eksem331 Garne, Guds ord og Grundtvigs stemme, 135.
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pel332 kan man tage den lille nadverbøn, som jeg har brugt i
mine første præsteår, der stammer fra ritualbogens forslag
til børnegudstjeneste på højmessens plads:
Vi takker dig, Herre, vor Gud, Himmelske Fader, fordi
du skabte himlen og jorden. Alt har vi modtaget fra
dig. Vi takker dig, fordi du elskede Verden og gav din
enbårne Søn, for at vi skal have evigt liv. Vi beder dig,
at du vil holde os fast i din kærlighed, og at du i dette
måltid vil forny dit fællesskab med os, nu og i al
evighed (DDS s. 821).
Her findes næsten alle de omtalte otte temaer. Eukaristien sker i de to gange tak. Ihukommelsen i form af takken
for Guds søn. Påkaldelsen i form af bønnen som sådan. Fællesskabet omtales eksplicit. Offer og syndsforladelse omtales
ikke direkte, men ligger alligevel i formuleringen om, at
Gud har givet sin søn for os. Eskatologien er måske lidt fraværende, men strejfes alligevel i det afsluttende ”nu og i al
evighed,” ligesom kærligheden og etikken kommer til udtryk i formuleringen om at blive holdt fast i Guds kærlighed.
Selvom jeg vil anbefale de otte teologiske temaer som en
slags opmærksomhedspunkter eller prøvesten, som man kan
bruge i en vurdering af, om en gudstjeneste ’kommer rundt
om det hele,’ vil jeg alligevel ikke her behandle de enkelte
temaer, netop fordi de er så tæt sammenvævede. Jeg vil i
stedet samle interessen om en række andre væsentlige
aspekter, hvori disse temaer kommer til udtryk på kryds og
tværs. Det drejer sig om 1) gudstjenesten som tilbedelse, 2)
treenighedens måde at blive adresseret på, 3) tanken om
frelseshistorie og ’typologi’, altså sammenhængen mellem
teksterne og handlingerne, mellem fortid, nutid og fremtid,

332 Ibid., 104.
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4) diskussionen om forståelsen af det eller de ofre, der bringes i gudstjenesten og endelig 5) forestillingen om sakramenter. Det kan ikke blive til noget nær fyldestgørende behandlinger af de enkelte emner, men jeg mener, at det er
nødvendigt at strejfe dem for at kunne diskutere, hvad gudstjenestens væsen er.
a. Tilbedelse
På engelsk er det mest brugte udtryk for gudstjeneste i bred
forstand worship, der vel bedst oversættes med tilbedelse.
Hermed angives gudstjenesten som noget, der først og fremmest har med tak og lovprisning af Gud at gøre. Og den
klassiske liturgi er da også fyldt med tilbedende og lovprisende udtryk: Introitus genbruger de mange opfordringer til
lovprisning fra de gammeltestamentlige salmer. Gloria
istemmer englenes lovsang med ’ære være Gud.’ Prædikenen slutter med et ’lov og tak’ eller et ’ære være.’ Den traditionelle eukaristiske indledning er én lang lovprisning. Og
den danske salmebog er ved at flyde over med salmer med
ord som tak, ære eller en anden form for lovprisning.
Men tilbedelse har to sider, hvoraf lovprisningen er den
ene og bønfaldelse den anden. Lige fra kyries ’Herre, forbarm dig’ og gennem gudstjenestens øvrige bønner er det
simpelthen gudstjenestens anden grundlæggende ytring.
Mennesket henvender sig til Gud i bøn og lovsang.
Men hvad bedes der om, og hvad takkes der for? Hvad er
det samlende motiv, der går igennem gudstjenesten forstået
som tilbedelse og samler bønnen og lovsangen? Det har Regin Prenter et tankevækkende bud på i en artikel, som begynder med en sammenfatning:
Forholdet mellem skabelse og kristen gudstjeneste må
forstås i lyset af den kristne idé om genløsning som
skabningens genoprettelse og fuldendelse.
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Kristendommen påstår, at det hele skabte univers –
ikke kun mennesket, men mennesket i og med det
univers, som Gud har sat det i centrum af – er blevet
genløst i Jesus Kristus.333
Der er altså en intim sammenhæng mellem skabelse og
genløsning, ja denne sammenhæng er kristendommens
kerne. Guds ord har skabt verden, og med dets tagen bolig i
mennesket Jesus Kristus har det også frelst verden fra den
faldne tilstand, den var endt i med mennesket syndefulde
oprør mod Guds gode ordning, hvor de destruktive kræfter
fik magt. Verden er nu blevet genoprettet til den fuldstændighed, som den oprindeligt var designet til. Prenter sammenfatter sin indledning:
Den kristne gudstjeneste er den historiske proces,
gennem hvilken det inkarnerede ord Jesu Kristi
guddommeligt-menneskelige livs genløsende kraft
løbende bliver ledt ind i hele skabningens rige for at
genoprette den til dens essentielle fuldstændighed
over for Gud Skaberen.334
Skabelse-syndefald-genoprejsning-fuldstændiggørelse er
altså den frelseshistoriske firklang, som gudstjenesten gennemspiller og bringer ind i verden. For at forstå denne anskuer Prenter nu gudstjenesten under tre ’historiske’ synsvinkler, nemlig den gammeltestamentlige kult, den gammeltestamentlige kultkritik og endelig nadveren. Det formuleres i tre overskrifter, som sammenfatter synspunktet:335
a) Den kristne gudstjeneste som genoprettelsen af det
skabte, men faldne univers til dets oprindelige tilstand
333 Prenter, Theologie und Gottesdienst, 152.
334 Ibid.
335 Ibid. 152, 155, 159.
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af fuldstændig afhængighed af Gud Skaberen er
foregrebet i den gammeltestamentlige kult.
b) Den kristne gudstjeneste som virkeliggørelsen af
den fuldstændige personlige forening mellem Gud og
menneske er foregrebet i kritikken af den
gammeltestamentlige kult.
c) Den kristne gudstjeneste som indeholdende både
menneskets selv-dedikation til Gud og den
substantielle genoprettelse af dets univers til den
rigtige position mellem ham og hans skaber har sit
centrum i modtagelsen af Jesu Kristi legeme og blod
som brød og vin.
Jeg vil nu redegøre for Prenters tre argumenter: a) Ordet
’kult’, der bruges som teknisk betegnelse for religioners
gudstjenestelignende handlinger, kommer af det latinske
ord colere, hvor vi også har ordet kultur fra. Det betyder kultivering, altså opdyrkelse af ’naturen.’ Og det klassiske billede på kulten i såkaldt primitive agerbrugssamfund er da
også et, hvor mennesket bringer jordens goder, som de har
dyrket eller opfostret, til guderne som gaver med en bøn
om, at disse højere magter må medvirke til netop denne kultivering, så goderne også i fremtiden kan bringes frem som
gaver. Det er ikke nødvendigvis en simpel ’jeg giver, for at
du skal give’-tankegang, men er netop også et udtryk for
taknemmelighed, for tilbedelse.
I den gammeltestamentlige kult er horisonten for de kultiske handlinger udvidet til kosmiske dimensioner (hvilket
også sker i andre samtidige agerbrugsreligioner). I kulten,
sådan som vi fx kender den gennem de gammeltestamentlige salmer (Sl 33; 96), gennemspilles skabelsen, hvor Herren
holder kaoskræfterne borte og dermed lader verden komme
til syne igen og igen. Således bliver kult og skabelse sam218
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menfaldende. Verden er til, fordi Gud kultiverer den, skaber
den igen og igen. Denne skabelse må nu med nødvendighed
føre til en forventning om en permanent ’kultisk’ forening
mellem Herren og hans menneskelige tilbedere inden for
rammerne af pagten imellem dem.336
Dette betyder dog ikke, at kulten som sådan skal ringeagtes i udsigten til noget bedre, men b) den profetiske kultkritik gennemsyrer også det Gamle Testamente. Den lægger
vægt på det personlige forhold mellem Gud og hans folk
mere end på de kultiske handlinger (jf. at protestantismen
lidt firkantet sagt lægger stor vægt på de kultkritiske skrifter, mens katolicismen lægger vægt på kultiske skrifter). Her
bliver frelsen ikke forstået så meget i naturlige som i historiske termer. Gud er Gud, fordi han redder sit folk i historien,
ikke fordi han skaber jorden igen og igen.
Prenters inspirerende tese er nu, c), at den kristne liturgi
forener det kultiske og det kultkritiske, det naturlige og det
historiske. I nadveren forenes brød og vin, elementer fra naturens rige, med Jesu given sig selv for verdens synder, en
personlig kærlighedshandling fra historiens rige. Prenter
skriver:

336 Denne bevægelse fra kultisk skabelse til en forventning om kulten
som permanent forhold til Gud samt den nedenfor omtalte profetiske
kultkritik lader sig med fordel forstå inden for rammerne af det, som Robert Bellah omtaler som bevægelsen fra arkaiske til aksiale religioner,
hvilket også betyder, at kanonisk kristendom de facto må forstås som et
kompromis mellem det arkaiske og det aksiale, som også Prenter antyder
nedenfor. Se også Jensen, Biskoppen og asketen. Hermed er også antydet,
at Prenters tanker kan nuanceres i lyset af nyere gammeltestamentlig
forskning, der i forlængelse af fx Claus Westermann ser ’velsignelsen’ eller skabelsesteologien som det universelle i GT og ’frelsen’ (forstået som
redning fra nød) eller det historiske som det partikulære ved GT. Kristendommen kunne dermed – i en opdatering af Prenters tese – beskrives
som en universalisering af det historiske aspekt: Jesu død og opstandelse
er en historisk frelse, der gælder alle folkeslag, og opstandelsen er en ny
skabelse, der genopretter den universelle velsignelse, som gik tabt med
syndefaldet, jf. fx DDS 235.
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Når vi modtager Jesu Kristi legeme og blod som brød
og vin, lærer vi, at vores hele menneskelighed,
inklusiv vores kropslige natur og vores hele univers af
’ting’ og ’substanser,’ er retfærdiggjort, er forenet med
Gud vores skaber i det øjeblik, vi er forsonet med ham
gennem Jesu Kristi universelle offer. Således
manifesteres det, at menneskets genløsning i Jesus
Kristus ikke er en ophævelse af mennesket til en
overmenneskelig tilstand, men den fulde
genoprettelse af den faldne menneskehed i alle dens
dimensioner, ikke mindst den kropslige dimension.
Gennem genløsning bliver mennesket sandt
menneske, ligesom Guds ord blev sandt menneske, da
han blev født i Betlehem. Derfor udvirker Gud vores
helliggørelse, vores delagtighed i Jesu Kristi liv, død
og opstandelses genløsende kraft gennem redskaber,
som tilhører den skabte verden i alle dens
dimensioner. Han anvender ikke kun det talte ord,
men også vand, brød og vin. Når vi bliver forsonet
med Gud gennem Jesu Kristi offer, bliver vi eo ipso –
og det er betegnet i sakramentets brød og vin, ikke
dets forvandling – næret i det genløste liv gennem
virkeligt brød og vin. Dette lærer os, at det genløste
liv i dets fuldbyrdelse i den kommende verden er et
virkeligt menneskeligt liv, dette jordiske liv
genoprettet til dets sande tilstand.337
Skabelse og frelse må bestandigt sammenholdes. Det er
netop gudstjenestens pointe. Guds ord lyder ikke, så vi kan
hæve os over vores menneskelige tilstand, men så vi kan
leve i den, som vi er bestemt til. Derfor er det også afgørende at fastholde det skabelsesteologiske aspekt ved nadverfejringen, sådan som det nye nadverritual c (DDS s. 800802) gør det i modsætning til en stærk tendens i den lutherske liturgiske tradition.
337 Prenter, Theologie und Gottesdienst, 162-163.
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Nadverens skabelsesteologiske aspekt er det således ikke
kun vigtigt at have blik for, så nadveren kan fastholdes som
en tak for det daglige brød. Det, at der drikkes vin og spises
brød, er en bestandig påmindelse om, at Guds frelsende gerning er en genoprejsning af det hele menneske, af hele skabningen, en fuldendt skabelse. En tak til Gud Fader for det
skabte liv ved nadverfejringen er med til at fastholde os på,
at frelsen i Jesus Kristus er en frelse til netop dette liv i kald
og stand, men dette liv på vej mod at blive genskabt til dets
oprindelige paradistilstand. Derfor kan man også kritisere
nadverritual c for at spille skabelse og genløsning ud mod
hinanden ved at have en skabelsesteologiske indledning og
en efterfølgende kristologisk bøn.
Den afgørende prøvesten på, om der er tale om ortodoks
kristendom, er, at skabelse og genløsning tænkes sammen
og ikke mindst i liturgien er to sider af samme sag. Lovprisningen af Gud for alle gode gaver og bønfaldelsen om at
genoprette det, som syndefaldet har ødelagt, er to sider af
samme sag og udgør tilsammen den tilbedelse, som er gudstjenestens grundlæggende ytring. Et af de steder, hvor tilbedelsen tydeligst udtrykker sig som på en gang lovprisende
og bønfaldende, er i morgensalmerne, fx i dette vers (DDS
736):
Gud være lovet i evighed,
han denne nat tog os vare!
Han lyse på os sin hellige fred
og fri os af alskens fare!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!
Med Prenters formuleringer er der også angivet kriterier
for, hvad der yderligere er påtrængende at tage op i en diskussion af gudstjenestens teologi, for treenigheden er netop
221

D E N D A N S K E G U D S TJ E N E S T E

udtryk for sammenhæng i gudsbilledet, og Prenters formuleringer om præfigurering og den kommende verden gør det
nærliggende at diskutere frelseshistorie og typologi, ligesom
der må søges nærmere afklaring af forståelsen af ordet ’offer’ og endelig, hvad vi taler om, når vi taler om sakramenter, hvis det også handler om det kropslige og jordiske.
b. Treenighed
I 1904 skriver Jakob Knudsen til Otto Møller om Helligånden. Jakob Knudsen har gået og tænkt på, om man ikke snarere skulle betragte Helligånden som Guds kraft end som en
af treenighedens personer på linje med Gud Fader og Gud
Søn. Det er Møller ikke helt med på, men han medgiver, at
Helligånden har en anden status – med traditionens ord
kunne man sige, at den udgår fra Faderen og Sønnen. Møller
skriver: ”Vi skal bede til Gudfader; vi skal tro paa Gud Søn;
vi skal bede om og lade os lede af den Helligaand; gør vi det,
saa er vi i det rette Forhold til den eneste sande, levende
Gud.”338
Otto Møller har ret i, at traditionens bønner altid er henvendt til Gud Fader,339 fx gudstjenestens indledningskollekter, der indledes med påkaldelsen af ”Herre, vor Gud, himmelske Fader” og i afslutningen ønsker, at det, der bedes om,
må ske ved ”din søn Jesus Kristus, vor Herre, som med dig
lever og regerer i Helligånds enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed.” Derfor kan Møller også sige, at man ret
beset ikke kan bede til Helligånden, som det sker i mange af
Grundtvigs salmer.

338 Brevvekslingen er udgivet af P.G. Lindhardt i Fønix 8/3 (1984). Jf.
Garne, Guds ord og Grundtvigs stemme, 124.
339 Jeg er med på, at dette synspunkt kan nuanceres betydeligt, se fx The
Place of Christ.
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Kigger man nærmere på Grundtvigs Helligåndssalmer,
kan man dog konstatere, at de netop bevæger sig i den trinitariske bønslogik, som Møller sammenfatter i ordene om, at
vi beder til Gud, tror på Jesus, og lader os lede af Helligånden. Salmerne beder ganske vist til Helligånden, og Jesus tilbedes på linje Faderen, men ingen af dem har et selvstændigt liv uden om treenigheden . I ”Nu bede vi den Helligånd”
(DDS 289), der var en af traditionens faste salmer, bedes der
netop om, at Helligånden må knytte menigheden sammen
”ved troens bånd.” Helligånden skal få Guds søn til at fremstå lyslevende, så han kan lede menigheden ind i Gud
Faders rige:
Du lysets Ånd! opklar os så,
at i sin herlighed kan for os stå
Herren, vi tilbede,
Guds den elskelige,
som os vil indlede
i sin Faders rige!
Herre, hør vor bøn!
Helligånden har ikke noget liv i sig selv uden om det levende forhold til Gud Fader og Gud Søn. Det er netop det afgørende ved treenighedslæren – de tre hænger sammen, er
et levende fællesskab i sig selv. Helligånden er derfor Guds
ånd (eller den ene af Guds hænder, DDS 675). Den er kærlighedens ånd, som det hedder i næste vers af ”Nu bede vi den
Helligånd,” hvor den bedes om at indgyde os kærlighed,
men henvendelsen er faktisk rettet til Jesus, der skal lære os
at elske hinanden, som Gud elsker sine børn:
Du kærlighedens Ånd! Indgyd
i Herrens samfund kærlighedens fryd,
så vi glade vandre,
Jesus, mellem dine,
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elskende hverandre,
som Gud elsker sine!
Herre, hør vor bøn!
Og endelig i det afsluttende femte vers, som Grundtvig
føjer til traditionens fire, skal sandhedens ånd forvisse os på,
”at også vi er af Gud Faders små!” Salmens bøn til Helligånden er altså egentlig en bøn til den treenige Gud om at få del
det i liv, som Helligånden formidler.
Grundtvig omtaler ofte Helligånden som ”Kærligheds og
Sandheds Ånd” (DDS 292). Det gør han, fordi han identificerer Faderen med kærligheden og Sønnen med sandheden. 340
Helligånden er den ånd, der udgår fra Faderen og Sønnen,
som det hedder i den vestlige udgave af den nikænske bekendelse (i den østlige udgår den kun fra Faderen, jf. Joh
16,28, hvor Jesus omtaler sig selv som den, der går fra
Faderen). Helligånden er talsmanden, der skal fortælle om,
hvad den har set (DDS 294), dvs. formidle Jesu nærvær, og
fortælle, hvad den har ’hørt,’ (Joh 16,13-15), altså formidle
det guddommelige ord, som er blevet kød i Jesus Kristus.
Helligånden er således den levende kraft, der formidler
Guds nærvær, hvilket kommer stærkest til udtryk i DDS
300, også af Grundtvig, hvor ånden skal vidne om Jesus
Kristus, lede menigheden på troens grund og som Gud
Faders ånd formidle himlens ild, som er Guds kærlighed, og
lægge livets ord på menighedens tunge:
Kom, sandheds Ånd! og vidne giv,
at Jesus Kristus er vort liv,
og at ej du af andet ved
end ham vor sjæl til salighed!

340 Garne, Guds ord og Grundtvigs stemme, 62.
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Kom, lysets Ånd! og led os så,
at vi på klarheds veje gå,
men aldrig dog fra troens grund
et hårsbred vige nogen stund!
Gud Faders Ånd! kom til os ned
med Himlens ild: Guds kærlighed!
Læg på vor tunge nådens røst
med livets ord til evig trøst!
Alt dette peger i retning af, at treenighedslæren ikke er
et abstrakt dogme, men et udtryk for liturgiens kommunikative mønster, hvor der bedes til Gud ved Jesus i kraft af Helligånden, eller hvor Helligånden skal nedkaldes over måltidet for at gøre Jesus nærværende. Treenighedslæren er blevet til som en teologisk refleksion over det sprog, der tales i
gudstjenesten.341
Således peger Lutherforskningen også på, at når Luther
kan fortolke de gammeltestamentlige salmer, som om treenigheden var til stede i dem, så er det, fordi han i stedet for
at fortolke treenighedslæren som et abstrakt dogme, genindskriver den i dens oprindelige liturgiske kontekst – bønnen
og lovprisningen – hvori Salmernes Bog blev brugt og ifølge
Luther også først og fremmest hørt hjemme i det gamle Israel.342
Der er for så vidt mere treenighedsteologi i en velformuleret bøn rettet til Gud ved Jesus eller i den aronitiske velsignelses treleddede struktur ’Herren, Herrens ansigt, Herrens åsyn’ (ifølge den gamle ordlyd), end der er i altid at huske at nævne både Faderen og Sønnen og Helligånden, som
det fx sker i Johannes Johansens kollekter i Alterbogstillæget eller i bønnerne ved morgenandagterne fra Køben341 Nielsen, På den første dag, 181, 262
342 Ravn, Ubi verbum, 135.
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havns Domkirke i radioen. Liturgisk set er treenigheden
ikke et dogmatisk afkrydsningsskema, hvor alt er godt, hvis
man får nævnt alle tre personer, men den måde, liturgien taler på. Gudstjenesten taler til Faderen om, ved og med Sønnen, i kraft af Helligånden, som formidler Guds nærvær.
c. Frelseshistorie og typologi
Når Luther i forlængelse af flere af kirkefædrene kan tale
om treenigheden i Det Gamle Testamente, og Prenter om, at
kirkens nadver er præfigureret i kulten og profeternes kultkritik, er det udtryk for det, som man kalder typologisk
tænkning: at fortidige begivenheder er typer på nutidige begivenheder, som igen er tegn på fremtidige begivenheder.
Denne typologiske eller frelseshistoriske tænkning gennemsyrer gudstjenesten. Vi fejrer, at det, der er sket i fortiden, er
aktuel virkelighed for os nu og har betydning for, hvordan
fremtiden vil falde ud. Hele forudsætningen for, at vi kan
bruge Det Gamle Testamente i den kristne kirke, er en idé
om, at historien om Guds forhold til menneskene som beskrevet i Det Gamle Testamente også er en historie om vores forhold til Gud gennem Jesus. Den nye pagt er en fuldendelse af den gamle pagt.343
Religionshistorikeren Jan Assmann skelner i sin bog
Exodus fra 2015 mellem tre ’historiske lag’ i gammeltestamentlige tekster, der erindrer en fortidig begivenhed: historie (hvad der er sket), myte (hvad der fortælles) og litteratur
(overleveringens skriftlige udarbejdelse).344 Ifølge Asmann er
udfrielsen fra Egypten, fortalt i 2 Mos (Exodus), en afgørende fortidig begivenhed for flere af de gammeltestamentlige forfattere, som igen og igen vender tilbage til den. Vil
343 Dele af det følgende er baseret på Garne, Guds ord og Grundtvigs
stemme, 37-39. Se også ibid., 93-94 om typologi ifm. dåben.
344 Asmann, Exodus, 55.
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man forstå de bibelske teksters betydning, må man ifølge
Assmanns teori om den kulturelle erindring (tysk: Gedächtnis) spørge til, hvad tekster vil med den måde, de erindrer
fortidige begivenheder på. Gudstjenestens salmer, der erindrer Guds velgerninger i fortiden, kan altså ifølge Asmanns
definitioner betragtes som litterært gestaltede myter til erindring om ’historiske’ begivenheder. En erindring, hvorved
det fortidige bliver nærværende.
Det er ifølge Assmann overhovedet denne litterært gestaltede erindring, der konstituerer det gamle Israel som et
gudsfolk. Assmann skriver, at erindringen er det vigtigste
grundlag for det bibelske begreb om folket, idet Israel definerer sig som gruppe ud fra en konstitutiv og normativ fortid.345 Et folk opretholder sin identitet i kraft af en normativ
fortid. Det samme kan siges om kirken, der forstår sig selv
som det Guds folk, der hører sammen i kraft af Jesu liv, død
og opstandelse, og som i nadveren bliver del af det samme
legeme, nemlig Kristi. Israels troskab mod Herren motiveres
af en taknemmelig erindring om udfrielsen af Egypten. 346
Kirkens troskab mod Gud konstitueres af en taknemmelig
ihukommelse af Jesu korsdød.
Her kan det være værd at huske på, at det bibelske begreb om erindring er meget bredere end vores umiddelbare
forståelse af erindring som det at huske eller tænke på noget
inde i hovedet. Regin Prenter skriver et sted:
Ihukommelse er ikke en blot og bar historisk
erindring. Udtrykket stammer fra den jødiske påske,
hvor det betegner en lovprisende opregning af Guds
fortidige, nutidige og fremtidige velgerninger. Til det
græske anamnesis svarer det hebraiske zeker og

345 Ibid., 239.
346 Ibid., 237.
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zikaron. Zeker er nævnelsen af en persons navn.
Kultisk kan det betyde nævnelsen af Guds navn og
hans velgerninger (Sl 111,4). Dette er også meningen i
1 Kor 11,24-25 [hvor Paulus ’citerer’ Jesu indstiftelse
af nadveren] […] Ikke en forbigangen begivenhed
erindres, men den levende Guds fortidige gerninger
lovprises som nutidige og fremtidige. Således
ihukommes i nadvermåltidet Jesu død og
opstandelse.347
Gudstjenesten og ikke mindst nadverfejringen er en historierekapitulation (Asmanns udtryk), på samme måde som
de gammeltestamentlige kulthandlinger og historiske beretninger i fx Salmernes Bog er det. De gammeltestamentlige
salmers erindrende brug af fortiden som konstituerende for
nutiden er således en afgørende forudsætning for de nytestamentlige forfatteres brug af Det Gamle Testamente og for
den kristne liturgi og salmedigtning. Liturgi er at gøre det
fortidige nærværende og dermed åbne for en ny fremtid.
Litteraturhistorikeren Northrop Frye taler om genskabelse forstået på den måde, at fortidige begivenheder, de
være sig ’fiktive’ eller ’historiske,’ rekonstrueres i en tekstlig
sammenhæng og bliver bestemmende for et aktuelt forhold.
Frye forbinder dette begreb om genskabelse med Søren Kierkegaards begreb om gentagelsen som en ’forlæns erindring.’ Kierkegaard skriver i indledningen til værket Gjentagelsen:
Gjentagelse og Erindring er den samme Bevægelse,
kun i modsat Retning; thi hvad der erindres, har
været, gjentages baglænds; hvorimod den egentlige
Gjentagelse erindres forlænds. Derfor gør

347 Prenter, Kristologi, 16-17.
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Gjentagelsen, hvis den er mulig, et Menneske
lykkeligt, medens Erin-dringen gjør ham ulykkelig. 348
Hvad Kierkegaard her peger på, er, at kristendom er at
leve sig ind i fortællingerne om Gud og hans folk. Ikke for
blot at tænke på, hvad der foregik engang i fortiden, men for
at virkeliggøre det gudsforhold, som de bibelske skrifter beretter om. At holde gudstjeneste er at ’erindre forlæns.’ At
være menneske er i det hele taget at gentage fortiden, ikke
præcis som den var, men på en fornyet, ikke-identisk
måde.349
Northrop Frye forbinder sin idé om genskabelse med den
bibelske typologi, sådan som litteraturhistorikeren Erik Auerbach har beskrevet den i sit vigtige Figura-essay.350 En af
Auerbachs definitioner af typologien, som han kalder figuraltolkning, lyder sådan her:
Figuraltolkningen frembringer en sammenhæng
imellem to begivenheder eller personer, i hvilken den
ene af dem ikke blot betyder sig selv, men også den
anden, og den anden til gengæld indeslutter eller
opfylder den første. Figurens to poler er skilt fra
hinanden i tid, men ligger begge som virkelige
hændelser eller skikkelser inden for tiden […]
indeholdt i den flydende strøm, som det historiske liv
er.351
Som klassiske eksempler på denne figuraltolkning, der
har relevans for forståelsen af gudstjenesten, kan man
nævne Paulus’ opfattelse, at den kristne menighed er det
sande Israel, eller forståelsen af udfrielsen fra Egypten, hvor
348 Søren Kierkegaards Skrifter 4, 9.
349 Pickstock, Repetion and Identity.
350 Frye, Creation & Recreation, 59-60. Se også Jensen, Erich Auerbach
og gentagelsen.
351 Auerbach, Figura, 129.
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dødens engel gik forbi dørene smurt med lammets blod, som
en type på nadveren, hvor vi indtager lammets blod, så synden og døden går vores dør forbi. Når man bruger udtrykket
typologi om denne tænkemåde, er det, fordi den ene ’figur’
forholder sig til den anden som ’type’ til ’anti-type.’ Den
kristne nadverfejring er en anti-type til den oprindelige påske, men netop i anti-typen genkaldes og virkeliggøres typen også og fuldbyrdes dermed. Da Jesu døde på korset og
udgød sit blod for os, gik dødens engel i sandhed vores dør
forbi. Kristus er det sande offerlam.
Typologien indeholder som allerede antydet tillige et
fremtidigt, eskatologisk perspektiv. Fortællingen om Guds
gode gerning mod Israel eller mod menigheden ved Kristus
og Helligånden skaber tillige en forventning om fremtidig
frelse. Med den franske kirkehistoriker Jean Danielous udtryk fører fortælling (narratio) til forventning (expectatio).
Den kristne tænkning hviler i troen på, hvad Gud har gjort i
fortiden, for at grundfæste håbet om, hvad han vil gøre i nutiden og fremtiden.352 ”Herrens dag [søndag] er en ihukommelse af opstandelsen, men den er også en ’figur’ for den
kommende verden,” skriver Danielou.353
Ved nadveren tager vi del i Kristi liv gennem en imitation af det. Vi ’gør dette,’ sådan som han gjorde. 354 Men vi
glemmer ofte at huske på, hvad han også sagde, nemlig, ”fra
nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg
drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige”
(Matt 26,29). Nadveren er altså også et fremadrettet måltid,
en foregribelse af den himmelske gudstjeneste og i foregribelsen en aktualisering af den allerede nu – jf., at vi synger
’i kor med alle engle’ i nadverindledningen. ’Gør dette til
352 Danielou, The Bible and the Liturgy, 142.
353 Ibid., 263-264.
354 Ibid., 118.
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min ihukommelse’ betyder måske også, at når vi gør dette,
ihukommes Jesus hos sin himmelske fader,355 og vi ihukommes med ham og bliver dermed delagtige i den fremtid, hvor
Gud bliver ”alt i alle” (1 Kor 15,28).
Gudstjenesten er med Danielous ord således kendetegnet
ved en dobbelthed af ihukommelse og profeti. 356 Denne dobbelthed kendetegner liturgiens ordo som sådan. Gudstjenesten er en levende bevægelse mellem lovsang til Gud i troen
på hans velgerninger i fortiden, en bøn om, at kærligheden
må blive virkelig nu og dermed et håb om, at fremtiden er
svanger med Guds rige. Gud er lyslevende i fortiden, nutiden og fremtiden, Jesus var og er og kommer. Det er det,
gudstjenesten er et levende vidnesbyrd om, som også salmerne giver udtryk for (DDS 66):
Lyslevende han sidder hist
på tronen i det høje,
lyslevende han kommer vist
engang for hver mands øje.
Lyslevende, trods hvert et nej,
hans røst på jord sig baner vej
med toner himmelklare.
Hans bad er livets Jordansflod,
hans bord er livets træ på rod
alt for hans folkeskare.
Jesus skal ved de sidste tider dømme verden, men i kraft
af gudstjenestens typologiske sammenhæng foregribes
denne domsfældelse allerede nu (DDS 276).

355 Thodberg, Eskatologien i den liturgiske tradition.
356 Danileou, The Bible and the Liturgy, 264.
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d. Offer
I sit forsvarsskrift for den Augsburgske Bekendelse fra 1530
skriver Philipp Melanchton (om art. 24),357 at der kun findes
to slags ofre i den kristne kirke: 358 1) Jesu Kristi sonoffer for
vores synd en gang for alle – det er dette offer, som ihukommes i nadveren. Det offer, der så kan blive tale om i gudstjenesten, er 2) menighedens takkeoffer, hvori den takker for
syndsforladelsen og andre af Guds gaver.
Vi kender udtrykket ’takkeoffer’ fra salmen ”Nu takker
alle Gud” (DDS 11), hvor ”vort takkeoffer frem, vi bær’ ydmygelig,” eller fra Grundtvigs linjer (DDS 430):
Lov og tak og evig ære
ofrer vi dig, Herre sød,
Jesus Krist, Guds Søn den kære,
for dit liv og for din død!
Man kan sige, at gudstjenesten er ét langt takkeoffer fra
begyndelse til ende. Men spørgsmålet om Jesu offer og vores
takkeoffer er naturligvis især præsent i forbindelse med
nadveren. Således er takkeoffer-motivet tilstede i nadversalmerne, ligesom det er det i den afsluttende nadverbøn, som
simpelthen begynder med ordene ”Vi takker dig, Herre vor
Gud…” (DDS s. 805). Til brug som afslutning på nadveren
skrev Thomas Kingo den tidligere omtalte salme, der næsten
er ved at strømme over med tak (DDS 472) – salmen er i sig
selv et ’takkeoffer:’
O Jesus, søde Jesus, dig
ske hjertens tak evindelig,

357 Nielsen, På den første dag, 298.
358 Dele af det følgende er baseret på Garne, Guds ord og Grundtvigs
stemme, 110-111.
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som med dit eget kød og blod
så kærlig mig bespise lod!
Bryd ud, min sjæl, med tak og sig:
O, hvor er jeg nu blevet rig!
Min Jesus i mit hjerte bor,
tak, tak, hvor er min glæde stor!
Kingo giver her på sin egen måde udtryk for et vigtigt
motiv i oldkirkens nadverteologi, at det ikke så meget er
brødet og vinen, men menigheden, dig og mig, der gradvis
forvandles i nadveren, fordi vi spiser Gud selv, der dermed
lever i os.
Liturgiske forskere har hævdet, at tanken om, at brødet
og vinen i nadveren forvandles til kød og blod, som menigheden kan frembære som offergaver, er en sen fortolkning.
Når Helligånden i den traditionelle epiklese nedkaldes over
nadvermåltidet, er det ikke for at forvandle vinen og brødet,
men for at forvandle menigheden. Sådan kan man fx læse
følgende afslutning på fra den oldkirkelige Traditio Apostolicas nadverbøn, der følger lige efter bønnens citering af
indstiftelsesordene:359
Idet vi altså ihukommer hans død og opstandelse,
bringer vi brødet og bægeret frem for Dig, idet vi
takker Dig, fordi Du har agtet os værdige til at stå
foran Dig og gøre præstetjeneste for Dig.
Vi beder Dig, at Du vil sende din Helligånd over den
hellige kirkes offergaver. Gør os alle til ét og giv alle
de hellige, som modtager [offergaven], at de må fyldes
med Helligånd, og troen må styrkes i sandhed, så at vi
kan love og herliggøre Dig ved din tjener Jesus
Kristus, gennem hvem herlighed og ære tilkommer
359 Nielsen, På den første dag, 168-169 – diskussion 178-179.
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Dig, Fader og Søn tillige med den Helligånd, i din
hellige kirke nu og i evighedernes evighed. Amen.
Dette harmonerer også med Paulus’ tanker om menighedens offer, som beskrevet ovenfor i gennemgangen af Prenter. Det offer, de kristne bringer, er hele deres liv, der hengives til tjeneste for Gud. Epiklesen kan således tolkes som en
nedkaldelse af Helligånden over menigheden, der skal indvies til at bringe sit liv som et offer til tjeneste for Gud og
næsten. Men hvem er det så, der ofres i nadveren?
Det er hævet over enhver tvivl, at traditionen forstår
Jesus som et offerlam, og at det har noget med nadveren at
gøre. Det er interessant, at Grundtvig i sin gendigtning af
agnus dei (DDS 439) ændrer det latinske præsens til dansk
fortid. Agnus Dei, qui tollit peccata mundi, ”Guds lam, du
som bærer verdens synd,” lyder den oprindelige tekst. Hos
Grundtvig bliver det til ”O, du Guds lam, med korsets skam,
du bar alverdens synder” – en forskydning i temporalitet,
som allerede var foregrebet i det reformatoriske agnus dei
(DDS 203). Det er, uanset hvor uforlignelig en salme det er,
en svækkelse af forestillingen om nadvermåltidet som aktuel virkelighed. For ligger det ikke i offertanken i bred forstand, både at Kristus er blevet ofret for vores synders skyld,
men også, at vi bliver ofret sammen med ham og dermed får
del i hans fuldbragte offer til syndernes forladelse? Sådan
fortolker Regin Prenter det i hvert fald:
Den sande celebrant er Kristus, ypperstepræsten, og
det kristne folk er samlet som lemmer på hans legeme
for at bære hans offer frem for Gud og for selv at blive
ofret gennem deres forening med ham.360

360 Prenter, Theologie und Gottesdienst, 205. Sætningen er kursiveret
hos Prenter.
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I nadveren giver vi Jesus anledning til at ofre sig selv for
os i himlen og med sig også os.361 Det giver teologerne
hovedbrud at fortolke, hvad det egentlig er, der foregår i
nadveren, på hvilken måde brødet og vinen er Jesu legeme
og blod, og hvad der ofres til hvem for hvis skyld. Den pointe, jeg gerne vil frem til, er, at disse spørgsmål på sæt og
vis er fremmede for gudstjenestens teologi, sådan som den
kommer til udtryk i den liturgiske ordo. Det er slet ikke et
spørgsmål, liturgien stiller, den virkeliggør det blot. Den
bringer i sin udførelse et performativt offer, som indeholder
Kristus som ihukommet og os som ihukommende og takkende for hans offer. Det er bl.a. noget, et bedre blik for den
typologiske tænkning kan lære os at se, hvilket Bent Flemming Nielsen fx har vist. Han skriver:
Det er en pointe ved typologien, at en typologisk
fortolkningsmodel i grunden overflødiggør enhver
tanke om elementernes forvandling i forbindelse med
den eukaristiske fejring. Menigheden indfældes i den
frelsende begivenhed, som Kristus har fuldendt,
derigennem, at den fejrer eukaristien i lydighed imod
befalingen om at ’gøre dette til hans ihukommelse.’
Det er i kraft af gentagelsen, som skaber en autentisk
antitype af det, som er den forud givne type, at typen
også realiserer sig igennem den aktuelle og konkrete
antitype. Sammenhængen mellem type og antitype,
mellem den indstiftende begivenhed og den nutidige
virkelighed, indtræder selv i skikkelse af
menighedens konkrete fejring.362
Med andre ord er det altså ikke et spørgsmål, gudstjenesten stiller, hvordan og hvorfor tingene sker. Den forudsætter simpelthen, at Jesus ofres, og at vi gennem nadveren,
361 Ibid., 198.
362 Nielsen, På den første dag, 330.
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som virkelig er Jesu legeme og blod, tager del i dette offer og
dermed selv ofres – og indvies til tjeneste i fremtiden, hvor
vi skal bringe vores liv som et offer til Gud og næsten. Ved
den rituelle handling virkeliggøres det, der sker i den
frelseshistoriske beretning. Med Rappaports udtryk bliver
menigheden selv et indeksikalt tegn på virkeligheden af
Jesu fuldbragte offer, som ifølge den kanoniske meddelelse
skete til syndernes forladelse. Det oprindelige offer og takkeofferet bliver sammenfaldende i den liturgiske handling,
hvor sakramentet fuldbyrder sin betydning netop ved at
blive brugt.
e. Sakramente
Alt dette peger – sammen med overvejelserne i afsnittet om
ritualer – på, at vi måske bør tænke anderledes om de såkaldte sakramenter. Giver det mening at forstå dåben og
nadveren som ’eksklusive nådemidler’ mere eller mindre
løsrevet fra liturgien og det kristne liv?
Nils Holger Petersen har vist, at begrebet ’sakramente’
historisk set har et langt bredere betydningsspektrum, end
vi har vænnet os til at tænke.363 Ordet sacramentum er den
latinske bibels gengivelse af det græske mysterion, som måske bedst oversættes med hemmelighed, og som ikke i den
nytestamentlige kontekst går på dåben og nadveren som sådan. I Kol 1,25-27 bliver det fx brugt som et udtryk for
’frelsens kendsgerninger,’ det at Kristus lever i menigheden,
hvilket forfatteren er blevet kaldet til at forkynde:
[Kirken] er jeg blevet tjener for i kraft af det hverv,
Gud har givet mig med henblik på jer: fuldt ud at
forkynde Guds ord, den hemmelighed, som har været
skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet
363 Petersen, Teologi gjennom sansene, 356-363
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åbenbaret for hans hellige; for dem ville Gud
kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne
denne hemmelighed er: Kristus i jer, herlighedens
håb.
I løbet af oldkirken kommer ordet sacramentum til at betyde noget i retning af et ’helligt tegn,’ men dækker indtil
videre alle mulige handlinger. Selv med Hugo af St. Victor
(ca. 1096-1141) og hans store værk om den kristne tros sakramenter (eller tegn eller hemmeligheder?) er der endnu ikke
tale om nogen snæver betegnelse, idet ordet også kan
bruges om liturgiske ceremonier i det hele taget. Hvad som
helst, der er overleveret som et ’pant på frelse,’ kan ifølge
munken Paschasius Radbertus (ca. 830) være et helligt tegn,
hvis det synligt udførte virker noget usynligt i det indre.
Selvom det er Hugo af St. Victor, der ca. 300 år efter Radbertus fastlægger kriterierne for den senere indsnævring af
sakramenterne (de skal være ’indstiftede af Gud’), er han
stadig i praksis med på at betragte alt muligt, og ikke mindst
liturgien som helhed, som ’hellige tegn’ eller ’mysterier’.
Denne historiske betragtning har naturligvis aktuelle
konsekvenser. For hvis sakramentsbegrebet i den første
halvdel af kirkens historie havde en meget bred betydning,
behøver vi i kirkens tredje årtusinde så at indskrænke
mødet med Gud til bestemte, særlige ’nådemidler,’ hvor ’ordet virker’ i og med materien? Nils Holger Petersen sammenfatter på følgende måde:
Fra midten af 1100-tallet blev begrebet sakramente
reserveret til en speciel genre af særligt
betydningsfulde kirkelige handlinger. Det gør
imidlertid ikke andre hellighedserfaringer overflødige,
ikke for det enkelte menneske og heller ikke for et
kirkesamfund. Det var en ekklesiologisk stramning,
som på det formelle plan skar andre æstetiske
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begivenheder, end de som fik lov til at blive kaldt
sakramenter, kirkens officielle nådemidler, væk. I
kirkens første årtusind var det ikke udelukket, at
andre sanselige erfaringer, herunder det som i dag
rubriceres som kunstneriske, æstetiske eller helt
andre menneskelige erfaringer og fysiske
manifestationer, kunne repræsentere det kristne
hellige.364
Jeg vil vende tilbage til en diskussion af hellighedserfaringer i slutningen af afsnittet om gudstjenestens klang. For
inden vi kommer dertil, er det nødvendigt med netop en diskussion af det aspekt ved gudstjenesten, som ikke er dens
ord, men dens ’krop’ og ’klang.’ Sakramentsbegrebets historie og det teoretiske gudstjenestesyn, som er fremstillet i
dette og det forudgående om gudstjenesten som ritual, leder
os nemlig i retning af vigtigheden af en overvejelse over de
kropslige og lydlige dimensioner.

4. Gudstjenestens krop og klang
Det er ikke for meget at sige, at der i de senere år er foregået en ’kropslig vending’ i protestantisk teologi. Der tales
om kropsglemsel, som der må kompenseres for, og om behovet for ’embodiment,’ altså kropslig forankring.
a. Liturgi og krop
”Med hvilke andre midler tilbeder vi Gud end med vores
kroppe,” spørger Frank C. Senn og fortsætter: ”desværre ser
det ud til, at mange protestanter har glemt denne virkelighed. Jeg mener, at gudstjenestens fornyelse kræver en tilbagevenden til kroppen som gudstjenestens vehikel.” 365 Li364 Ibid., 368-369. For en anderledes tilgang til en åbning mod andre former for religiøs erfaring, se Garne, Natur og religion, 35-39.
365 Senn, Embodied Liturgy, x.
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turgi er en sanselig oplevelse, som involverer både at tale,
høre, røre, smage, se, gøre, bevæge sig og føle – og i nogle
traditioner også lugte. Vi kan ikke deltage i en gudstjeneste
uden kropslig involvering. Jo mere, vi er kropsligt involverede, jo mere kan vi både individuelt og kollektivt forbinde os med det, der sker i liturgien – og, ”i min erfaring,”
skriver Senn, ”sanse Guds nærvær.”366
Når man omtaler kirken som Kristi legeme er det mere
end ’bare’ en metafor. Der er en fysisk virkelighed bag udsagnet, nemlig den levende forsamling af biologiske væsener af arten homo sapiens. Vores kropslige dimension har
også betydning for, hvad vi tror. De socialt indkodede vaner,
skikke og bevægelsesmønstre påvirker den måde, kirken
tager form i det konkrete samfund, og det er naivt at tro, at
man kan skille troen på det mentale plan fra væremåden på
det biologiske plan. Vi har ikke kroppe, vi er kroppe.367
Den afgørende teologiske pointe i kristendommen er da
netop også, at det guddommelige er blevet krop. Ordet blev
kød og tog bolig i blandt os. Senn skriver:
Jesus Kristus, Guds søn, sandt menneske såvel som
sand Gud, fór til himmels. Hans krop blev ikke ladt
tilbage, den blev ikke efterladt i graven, og den
opstandne Kristus vandrer ikke kropsligt rundt på
jorden. Som en, der i sandhed er menneske, har
Kristus en krop, akkurat som vi har, og hvis han fór til
himmels, er hans krop også i himlen. Fordi Kristus
også er Guds søn og treenighedens anden person, er
hans krop optaget i guddommen.368

366 Ibid., xii.
367 Ibid., 5.
368 Ibid, 25.
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Noget så abstrakt som treenighedslæren understreger
altså væsentligheden af den kropslige dimension. Vores forhold til Gud, som selv er krop, sker gennem vores kroppe.
Senn fortsætter:
Kropslig forankring er optaget i Gud. Selv i vores
forhold til vores treenige Gud er det et spørgsmål om
krop, der står i forhold til andre kroppe – Guds krop i
Kristus, der står i forhold til vores kroppe. Kristus er
åndeligt nærværende, hvor to eller flere er samlet i
hans navn (Matt 18,20), men han er fysisk
nærværende i sakramentet, når han binder sig selv til
brød og vin og siger: her kan du finde mig.369
Man kunne fortsætte tankegangen til også at omfatte
Helligåndens nærvær i dåbens vand 370 og måske i det hele
taget den treenige Guds nærvær i den skabelse, han konstant opretholder, og som vidner om ham. Men i denne
sammenhæng er det vigtigste at pege på liturgien som netop
det sted, hvor det åndelige og kropslige mødes. Senn kan da
også et enkelt sted referere til Rappaports ord om, at vi med
vores deltagelse i ritualet med vores kroppe ånder og giver
liv til den liturgiske orden371 og konkludere, at ”vores kropslige optræden validerer den virkelighed, som er indkodet i
ritualet.”372
I liturgien inkarnerer vi det verdensbillede, vi bekender
os til i troen, skriver James K.A. Smith. 373 Ved deltagelse i
gudstjenesten bliver vi styrket til at modstå assimilation til
de skadelige værdier, vaner og væremåder, som strider imod

369
370
371
372
373

Ibid.
Ibid., 26
Rappaport, Ritual and religion, 118.
Senn, Embodied Liturgy, 95.
Smith, Imagining the kingdom, 98.
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den kristne tro.374 Kun i ritualet kan vores religion blive en
virkelighed, der gør en forskel i verden, for kun med vores
kroppe kan vores tilstedeværelse i verden have betydning.
Når man således i en popsang, jeg hørte i radioen, og som
råbte os op til at tage bedre vare på klimaet, kan synge ”men
det er kun en tanke, vi behøver at forandre” (only a thought
we need to change), er det så langt fra sandheden, som det
kan komme – og måske resterne af en bestemt form for protestantisk teologis misforståede fokus på ordet alene.
Frank Senns overvejelser om krop og liturgi udspringer
af en forelæsningsrække for reformerte kirkemusikere og
præster i Indonesien. I den publicerede bog, som manuskripterne til disse forelæsninger er omarbejdet til, har han i et
appendix trykt en række af de spørgsmål, der blev stillet ved
de oprindelige forelæsninger, og de svar, han gav. Det giver
et godt indblik i forskellen på de teoretiske overvejelser over
kroppen og så den faktiske inddragelse af den i det liturgiske arbejde – men det siger også noget om, at det må begynde ved en ændret bevidsthed, som netop ikke kun må
være mental:
Spørgsmål: Det meste af vores reformerte gudstjeneste
består i at synge sange og lytte til prædikenen. Vi
bruger ikke alle de kropslige funktioner, som du har
demonstreret for os. Skal vi (undskyld udtrykket)
bevæge os i retning af at inkludere flere sanser og
fysiske positurer i vores gudstjenester?
Svar: Jeg er overbevist om, at mange folk i dag (i det
mindste i den vestlige kultur) er mere fokuseret på
kroppen, end de plejede at være. De løber. De cykler.
De går i motionscentre. De prøver endda yogahold.
Deres børn går til ungdomssport. I en vis grad er dette
374 Ibid., 20.
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for at kompensere for det faktum, at vores livsstil er
blevet mere siddende. Vi bruger for meget tid i
akavede positioner ved vores computere, og når vi
kører bil – og det ved folk godt. Folk leder efter måder
at røre sig på og bevæge deres kroppe. Jeg tror, at jo
mere kropsligt forankret vores gudstjenester er, jo
mere vil de engagere deltagerne. Det er svært at skifte
fra en form for gudstjeneste til en anden, men man
kunne forberede folk på mere kropsligt forankrede
erfaringer af gudstjenesten ved at påpege at det at
synge og lytte også er kropslige aktiviteter.375
Man kunne også påpege, at dette at være i et bestemt
rum også er en kropslig aktivitet. Atmosfærer er alt andet
end ligegyldige.
b. Gudstjenestens rum og atmosfære
Jakob Wolf har som nævnt i indledningen skrevet en uhyre
interessant, men også provokerende bog om gudstjenesten.
Her vil jeg gerne dvæle lidt ved hans beskrivelser af gudstjenesten som rum og atmosfære. Wolfs udgangspunkt er, at vi
er ét med den verden, vi lever i. Følelser er ikke noget subjektivt, de er ’derude’ og griber os. Wolf skriver:
Mennesket kan forholde sig til de følelser, det er
grebet af, men det er altid i og omfattet af et
følelsesrum. Det er aldrig uden for og står over for
følelsesrummet, og derfor er vi ikke adskilte fra
verden, men er ét med den i sansninger og følelser. I
forlængelse af denne verdensanskuelse kan vi forstå
det guddommelige som noget, vi lever i. ’For i ham
lever vi, ånder vi og er vi’ (ApG 17,28).376

375 Senn, Embodied Liturgy, 391-392.
376 Wolf, Gudstjenesten, 9.
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Wolf kan derfor beskrive gudstjenesten som noget, der
ikke først og fremmest vil forkynde et budskab, men kultivere vores følelser. Gudstjenesten er ifølge Wolf et kunstværk, der dyrker bestemte følelser.377 Jeg synes, Wolf tenderer til at glemme gudstjenestens ’historiske’ dimension,
men synspunktet er værd at diskutere.
Ifølge Wolf er det vigtigt at have blik for den særlige atmosfære, der er i et bestemt rum som kirkerummet under
gudstjenesten. Det er denne atmosfære, der er afgørende
medbestemmende for vores følelser, mere end de ord, der lyder fra prædikestolen og alteret. Wolf skriver:
Ifølge dagligsproget, der artikulerer vores
umiddelbare erfaring, er følelser noget, der fylder
eller overvælder os. Følelser er ydre, rumlige
fænomener, ligesom vejret er det. Følelser er ligesom
vejret noget, der omgiver os, noget vi er i, og som
påvirker os. Vi er hele tiden omfattet af et
følelsesrum. Man kan også sige, at vi altid lever i et
stemningsrum. Vi er hele tiden stemt, da vi lever i et
sanset rum, og sansninger stemmer os uvilkårligt.
Atmosfærer er indgribende magter, der hjemsøger os i
større eller mindre grad. Vi kan ikke unddrage os
deres påvirkning, der er konstant. Selv når vi siger, at
et sted er atmosfæreløst, er det også en atmosfære.
Rummet er altid ladet med en mere eller mindre
intensiv atmosfære.378
Dette må man have blik for, når man vil tænke over,
hvad det er, gudstjenesten skal udtrykke og formidle. Kroppen sanser og føler altid atmosfæren i et rum og bliver stemt
på en bestemt måde. Det betyder også, at det, der binder
gudstjenesten sammen som et hele, ifølge Wolf ikke så me377 Ibid., 10.
378 Ibid., 20.
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get er den bagvedliggende fortælling eller ’budskabet,’ men
den atmosfæriske helhed, som Wolf kalder for gudstjenestens ’analoge sammenhæng’:
Den analoge sammenhæng i gudstjenesten begrænser
sig ikke til de bibelske læsninger og salmerne, den
skaber sammenhæng mellem alle elementer i
gudstjenesten. Klokkeringning, kirkebygning,
orgelmusik, salmer, bønner, velsignelser, bibeltekster,
prædiken, nadver og dåb er varierede udtryk for den
numinøse følelse og en påkaldelse af den. Alle dele i
gudstjenesten er med til at uddybe det samme, hvilket
gør højmessen på én gang enkel og meget dyb.379
Med udtrykket ’den numinøse følelse’ hentyder til Wolf
til teologen Rudolf Ottos beskrivelse af erfaringen af det hellige, som han forinden da har defineret på følgende måde:
”Den numinøse følelse er på én gang enkel og kompleks.
Den er en enhed af to modsatrettede følelsesbevægelser, frastødning og tiltrækning. Når man er overvældet af den, er
man på én gang tryllebundet og skræmt. Det er en kontrastharmonisk følelse.”380 Det er ifølge Wolf følelsen af det guddommelige nærvær, der binder gudstjenesten sammen. En
følelse, som det storslåede kirkerum og dets lyde, stemninger, lysindfald, farver, de deltagendes åndedræt osv. alt sammen hjælper med at fremkalde.
Vi kan have alle mulige meninger og holdninger, tro på
budskabet eller ej, men det er alt sammen udtryk for det,
Wolf kalder for ’stivnede former.’ Vi kan opbevare troen i fx
trosbekendelsen, men om den dermed er levende, er ikke afgjort. Om vi bliver grebet af den, så den bliver levende, afhænger ikke af, hvad vi kan tro og tænke, men om vi tør ud379 Ibid., 45.
380 Ibid., 17.
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sætte os selv for gudstjenesten, hvor troen kan blive levende, når vi bliver grebet. Wolf skriver:
Hvad der er sagt om trosbekendelsen, gælder om
kirken og gudstjenesten i det hele taget.
Kirkebygningen med dens inventar og udsmykning
og gudstjenestens enkelte liturgiske led er troen i
stivnet form. Det er først med udførelsen af
gudstjenesten, at troen kan blive levende og en
atmosfære, der kan gribe os, så vi ikke bare mener,
læren er rigtig, men at det også er en levende vished
for os. Musikken og liturgiens udførelse er ikke i sig
selv en garanti for, at troen bliver en levende
overbevisning. Man kan deltage i gudstjenesten, uden
at det sker. Vi har ikke magt over det. Det hele kan
kun være en invitation til den høje gæst om at komme
og holde fest med os. ’Kom, Jesus, vær vor
hyttegæst, / hold selv i os din julefest!’ (DDS 94). 381
Jeg synes, Wolf her kommer tæt på at indfange det, teologien taler om, når den taler om troen som en gave, på en
mere jordnær måde, nemlig at vi ikke er herrer over det, der
overgår os, og som er bestemt af alle mulige faktorer, ikke
mindst atmosfæren.
At deltage i en gudstjeneste er at gøre sig selv modtagelig over for Guds gaver. Uden gudstjenestedeltagelse bliver
vi ikke en del af ”kirken af levende af stene, som under kors
med ærlig hus troen og dåben forene” (DDS 323). Wolf peger også på, at netop musikken er med til at lede os ind i
dette fællesskab, stemme os og gøre vores kroppe og sind
smidige, så de kan blive levende stene. Det er musikken, der
sikrer gudstjenestens ’analoge sammenhæng.’382

381 Ibid, 109-110.
382 Ibid., 45.
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c. Gudstjenestens klang og musik
Musikken bærer gudstjenesten hele vejen igennem. Det er
tydeligt i vores nutidige gudstjeneste med orgelmusik og
salmesang, men det var mindst lige så tydeligt i den latinske
og tidlige reformationsgudstjeneste, hvor hele gudstjenesten
blev messet fra begyndelse til slut.
Betyder det nu noget, hvilken slags musik der bliver
brugt i gudstjenesten? De ritualteoretiske og kropslige overvejelser i det forudgående peger naturligvis i retning af, at
det ikke er ligegyldigt. Musikken er altafgørende. Men er
den ene slags musik bedre end den anden? Luther mente fx,
at tyske ord skulle synges på tyske toner, men i praksis gik
han og hans kollegaer langsomt frem og brugte de gamle
latinske melodier til nye tyske tekster i begyndelsen. Kingo
var uhyre musikalsk bevidst, og hans graduale vidner om en
nænsom sans for sammenhængen mellem versemål, melodi
og gudstjeneste, men i hans andagtssange, som oprindeligt
ikke var tiltænkt gudstjenestebrug, gjorde han brug af samtidens dansemelodier, som har vist sig at have mere slagkraft end ’kirkemelodierne’ og nu 300 år senere netop i kraft
af Kingos tekster opfattes som velegnede til gudstjenestebrug og som udtryk for en særlig musikalsk salmestil (fx
DDS 46, 739). Også Grundtvig var – trods sejlivede påstande
om hans umusikalitet383 – bevidst om valget af versemål og
de tilhørende melodier, når han skrev salmer,384 men i praksis kunne han også bruge, hvad der lige passede, fx synge
”Op dog, Zion, ser du ej” (DDS 380) på den melodi, vi nu
bruger til ”Jyden, han æ stærk å sej.” Det viser tilsammen, at
der kan være forskel på idealer og praktisk virkelighed, men
det betyder ikke, at overvejelserne over den ’rette’ kirkemu-

383 Jensen, Grundtvigs U(r)musikalitet.
384 Nørfelt, En ny Sang.
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sik er ligegyldige – selvom den praktiske virkelighed er prøvestenen for kirkemusikkens brugbarhed, og den praktiske
virkelighed kan være forskellig fra sted til sted.
En af de mest idealistiske kirkemusikalske teoretikere og
komponister er teologen og organisten Thomas Laub. Han
så det som sin opgave af finde den rette kirkemusikalske
tone til den lutherske salmetradition, der var blevet fornyet
med Grundtvig. Han havde høje idealer, og selvom han ikke
altid var konsekvent,385 er disse idealer et interessant udgangspunkt for diskussionen af, hvad kirkemusik er.
Laub ville vende tilbage til kirketonearterne og rytmikken før moderne harmonik og taktinddeling.386 Han mente,
at den ’moderne’ musik fra 1600 og frem i for høj grad formidlede følelser ved fx brugen af dur og mol. Musikken blev
mere dramatisk og kunne bedre repræsentere individuelle
følelser, og det var fantastisk for ’verdslig’ musik, men katastrofalt for kirkemusikken. Laub skriver fx i 1920, at kirkemusik er brugsgenstande og dens komponister derfor
kunsthåndværkere. Kirkemusikken må være letfatteligt opbygget (fx med det samme forløb gentaget to gange plus en
afsluttende variation, som i mange af de klassiske salmemelodiers AAB-form) og ikke ’gøre sig interessant.’ Den skal
’frembære ordet.’ Laub skriver:
Kirkefolket kommer jo ikke sammen ved
gudstjenesten for at føle rørelser over andres følelser,
selvom de er nok så smukt udtryk, det samles for selv
at frembære kirkeordene og derigennem sine egne
lovsange og bønner, frembære dem i den fællestone,
der udtrykker, ikke den enkeltes, men hele
menighedens sjælelige stilling over for ordene.387
385 Se fx Thyssen, Grundtvig, Laub og kirkesangen.
386 Petersen, Luther, Laub og salmemessen, 221-222.
387 Laub, Musik og Kirke, 92.
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Det er altså ikke, fordi kirkemusikken skal være blottet
for følelser, men den skal kultivere en bestemt slags følelser,
nemlig den slags følelser, som også gudstjenestens forkyndelse vil kultivere: Bøn og lovsang. Er musikken for alvorstung, tager den ikke lovsangens glæde alvorlig. Er den alt
for opstemt, tager den ikke bønnen og syndserkendelsen alvorligt. Er den alt for hurtig, dvæler man ikke ved ordene, er
den alt for langsom, bliver det kunstigt. Med et moderne udtryk kan man sige, at kirkemusikken skal være bevidst om,
hvilket ’emotionelt regime,’ den ønsker at fremkalde. 388 Forventningerne til det ideale følelsesmæssige regime skifter
naturligvis med tiderne, ligesom teologien gør det, men
netop derfor er det relevant at diskutere. Og spørgsmålet er,
om der ikke er en særlig teologisk pointe i Laubs idé om den
enkle kirkemusik, som ikke ’tager styringen,’ men føjer sig
sammen med teksten. Det har også sin egen skønhed, som
man måske kunne betegne som traditionsbevidst modernisme (sammenfald mellem form og indhold). Laub skriver:
Fordi sjæleskildringen ikke er formål i sig selv,
kommer der i sammenligning med anden musik noget
énsartet over kirkemusik; den kan være, snart lidt
lysere, snart lidt mørkere, så lidt livligere, lidt
roligere. Men den rigdom i forskelle som anden musik
har, har den ikke. Altså: Både i form og indhold er den
stærk begrænset. Men sjældent har Goethes ord om
mesterskabet, der netop viser sig i begrænsningen,
fundet så glimrende en stadfæstelse som i
kirkemusikken, historisk betragtet.389
Hvis man kigger på den koralbog, der blev udgivet til
salmebogen fra 1953 – og som man roligt kan sige, er Laub388 Riis og Woodhead, A Sociology of Religious Emotion.
389 Laub, Musik og kirke, 92.
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inspireret, selvom den ikke er lige så puristisk i sin beskæring af traditionen som Laubs egen Dansk Kirkesang fra
1918 – er der især to ting, der slår en, og som begge er udtryk for enkelhed: 1) Harmoniseringerne og akkompagnementet følger stort set melodiens rytme; organisten føjer
altså ikke ret meget til, men orglet understøtter og udfylder
sangen. 2) Der er (næsten) ingen pauser i noderne. Tempo,
pauser, åndedræt er ikke bestemt på forhånd, men beror på
uudtalte konventioner og det konkrete sammenspil mellem
sang og orgel. Sangen er kirkens levende åndedræt, og den
finder sit eget tempo, sit eget flow. Det skal være til at
synge. En salmemelodi er en melodi, der i princippet kan
synges uden akkompagnement. Orglet fylder op og føjer
flere dimensioner til – vi synger ’i kor med engle’ – men det
er altså sangen og dens naturlige åndedræt, der er udgangspunktet. Det er ikke kunstmusik, men menighedssang, der
binder Guds kirke sammen, og netop ved denne sang bliver
menigheden til og forenes med Gud. Helligånden er Guds
åndedræt (DDS 558), som menigheden forbindes med i bønnen og sangen. Der er altså en teologisk pointe med kirkemusikken. Grundtvig giver udtryk for noget tilsvarende i
sine salmer, hvor sangen eksplicit tematiseres (DDS 652):
Du er i det hellige ord,
du gav os i hjerter og munde,
du blandt vore lovsange bor
som røsten blandt fugle i lunde;
så lidt som dit ord,
så lidt kan dit kor,
dit syngende folk, gå til grunde.
Laubs idé var, at ord og musik skulle gå op i en højere
enhed, med musikken i den tjenende rolle. Men man kan alligevel overveje, om det ikke er en reduktion af musikkens
249

D E N D A N S K E G U D S TJ E N E S T E

selvstændige betydning. Som Jakob Wolf også er inde på, er
musikken netop det, der binder det hele sammen. Nils Holger Petersen har kritiseret Laubs salmesangsreform for at
være udtryk for et snævert menighedsbegreb. Mens Luther
tænkte menigheden som et endnu-ikke-kristent folk, der
skal inddrages i kirkens fællesskab, tænker Laub menigheden som et allerede kristent folk. Hvad bliver der af den
skeptiske og tvivlende kirkegænger i Laubs salmemelodier,
spørger Petersen og kommenterer bla. med følgende ord:
Det spørgsmål, jeg rejser, drejer sig om, hvorvidt de
korte strofiske sange, som salmemessen er baseret på,
giver for snævre rammer for en gudstjeneste, hvis
moderne tvivl og usikker søgen eller famlen ikke bare
skal tages alvorligt intellektuelt [altså i prædikenen],
men også inddrages i led, hvor menigheden, den
moderne brogede menighed, kan genkende sig selv og
sin samtid.390
Det er en vigtig indvending, Petersen her rejser, ikke
mindst fordi andre former for musik end salmesang kan
være med til at få folk, der måske ikke oplever at være inkluderet i menighedssalmernes ’vi,’ til alligevel at føle sig
som en del af gudstjenestens ’analoge sammenhæng’ og
dermed hjemme i kirken.
Men uanset hvad vil jeg hævde, at idealet om en ensartethed i melodiudtrykket er vigtigt. En gudstjeneste helt
uden fællessang er ikke en meningsfuld gudstjeneste i vores
tradition, og salmemelodier må vurderes på, om de er lette
at synge og stimler menigheden sammen og giver dem et
fælles åndedræt. Og der kan de enkle, ensartede melodier
fra Luther til Bernhard Christensen noget, som mange moderne melodier ikke kan med deres vanskelige rytmiske
390 Petersen, Luther, Laub og salmemessen, 223.
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synkoperinger, store spring og pauser, hvor klaveret eller
orglet skal spille selvstændigt, og menigheden kan være i
tvivl om, hvornår den skal falde ind igen.
”Det er først, når mennesker åbner munden og begynder
at synge, at de får medlemskab af englenes kor,” skriver Jan
Asmussen som et forsøg på en sammenfatning af den lutherske musikforståelse hos teologen Johann Arndt (15551621).391 Men kort efter spørger han så, hvor lovsangen ender, og svarer:
Den ender i det uudsigelige, som intet menneske
længere kan lovsynge om. Englene kan fortsætte
lovsangen, fordi de står højere. Men mennesket må
tie. Men lige før mennesket i sin lovsang må slå sig på
munden og tie, lige dér hvor sangen hæver sig mod
sin grænse – lige dér bliver ordenes mening og
semantik ligegyldig. Det er det sted, hvor det, der
begyndte som tale og blev til artig salmesang, løfter
sig ind i, hvad Augustin kaldte jubilatio. Det er dér,
’hvor glæden ligger i selve stemmen, uden at man kan
sætte ord på, hvad glæden er’ – sådan udtrykker
Augustin det. Ordene må på et tidspunkt lades tilbage,
når lovsangen når det uudsigelige. Men det afholder
ikke klangen fra at fortsætte – men nu ikke længere
som sang, men som musik. Det er denne videreførelse
af sangen ind i musikken, som er endepunktet for
Arndts fremstilling. Vi møder her et kontinuum
mellem tale, sang og musik, som kan overføres på
gudstjenestens elementer af prædiken, salmesang og
kirkemusik, alt sammen under lovsangens fortegn.392
Hermed er altså tildelt musikken – og ikke blot den, der
ledsager salmesangen – en afgørende rolle. Den skal udtrykke alt det, som ordene ikke kan udtrykke, den skal for391 Asmussen, Gudstjeneste og klang, 171-172.
392 Ibid., 173-174.
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længe lovprisningen ud i den uudsigelige glæde, som ikke
kan udtrykkes på andre måder. Musikken skal skabe en atmosfære af det hellige, som Jakob Wolf kunne have sagt det.
Musikken er ikke blot et instrument for forkyndelsen.
Betyder det så, at den højeste religiøse erfaring er udtrykt i musikken? Det kunne man hævde, men Roy Rappaport har peget på, at roden bag det germanske ord ’helligt’
netop er ’det hele.’ For at vi kan tale om det hellige, må der
være ideelt set være fire ting til stede, som falder sammen i
ritualet:393 1) det ’sakrale’ i form af det diskursive, 2) ’det
numinøse’ i form af det ikke-diskursive, 3) det ’okkulte’ i
form af en særlig virkning eller stemning og endelig 4) ’det
guddommelige’ i form af de åndelige væsner, som der refereres til i ritualet. Tilsammen giver de fire ting – eller blot
foreningen af det diskursive og ikke-diskursive – det totale
religiøse fænomen, som kan blive anledning til erfaringen af
det hellige. I praksis vil et eller flere af elementerne ofte forsvinde, men når det lykkedes – og det må være gudstjenestens mål – formidler det erfaringen af det guddommelige.
Krop, ord, musik og stemning må gå op i en højere enhed. ”I
det hellige er de mest abstrakte forestillinger bundet til de
mest umiddelbare og grundlæggende erfaringer,” skriver
Rappaport.394 Måske realiseres det hellige aldrig helt og fuldkomment,395 men det er det, gudstjenesten sigter mod, idet
den peger på det tidspunkt, hvor Gud dømmer og genopretter den faldne verden og bliver alt i alle, og som vi allerede nu foregriber i lovsangen (DDS 10):
Og sig det til hver fugl på jord,
og sig til alle englekor,
393 Rappaport, Ritual and Religion, 23-24.
394 Ibid., 405.
395 Ibid., 438-461.
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hvis sang livsaligst klinger,
at du med dem i væddestrid
vil prise Gud til evig tid
for ånde, røst og vinger!

5. Gudstjenestens mangler
Fra de lidt mere højstemte overvejelser om teologi og klang
vender jeg nu i dette sidste afsnit, inden jeg i sidste del
fremlægger konkrete forslag til gudstjenestes udformning,
hovedet en anden vej og kaster et mere jordnært kritisk blik
på de mangler, der kan siges at være i vores gudstjenestetradition.
a. Tradition og fornyelse
Sammenligner man den danske gudstjeneste med andre kirkesamfunds mere højkirkelige og stemningsfyldte liturgi
med fest, farver og røgelse, eller med andre mere frikirkelige
koncert-lignende gudstjenester, kan den forekomme at være
kedelig og tør. Men den kan siges at have sin egen skønhed
og sin egen pointe.
Skal vi genindføre de gamle liturgiske led, som er røget
ud i historiens løb? Kyrie, gloria, halleluja, offergang, fuld
eukaristisk nadverindledning? Skal vi have mere elevation,
mere ’syn’ og mindre hørelse? Skal lugtesansen med og røgelsen ind i rummet? Det ville give en mere storladen æstetisk oplevelse og måske gøre gudstjenesten mere ’autentisk.’
Men det ville også gøre den sværere tilgængelig.
Skal vi så gå den anden vej? Flere pædagogiske formuleringer undervejs, mere poppede salmer og mere rytmisk
musik, flere hverdagsord og færre fremmedgørende elementer, der ikke ligner noget, vi er vant til fra dagligdagen? Skal
stadionkoncerten være gudstjenestens mest oplagte sammenligningspunkt? Det ville måske få flere til at komme og
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føle sig hjemme og måske give et anderledes festligt præg.
Men det ville også ødelægge højtideligheden og den særlige
evne til at adressere det, vi ikke kan adressere på andre måder, som gudstjenesten har. Og folk, der kan finde sig til
rette i en mere tilbageholdende tilstedeværelse i den højtidelige gudstjeneste, ville måske blive skræmt væk.
Skal vi have mere krop ind i gudstjenesten? Stå mere op,
klappe mere, bevæge os mere, råbe mere? Det ville give en
mere dynamisk gudstjeneste, hvor man ikke falder i staver,
men det ville også risikere at bryde koncentrationen og
samlingen om det, vi er der for – at møde Gud og svare ham
med bøn og lovsang.
Jeg har ikke noget svar på disse spørgsmål, men jeg vil
understrege, at den danske gudstjeneste efter min bedste opfattelse og oplevelse balancerer mellem en række yderpunkter.
Vi har ikke alle traditionens liturgiske led, men i vores
salmer er de alligevel bevaret i nye transponeringer, måske
lettere tilgængeligt, og i hvert fald i mere sangbare former,
der pga. rimene er lettere at huske. Vores gudstjenester er
ikke altid lette at forstå, men præsten anstrenger sig for at
gøre prædikener og bønner så lettilgængelige, som det er
muligt og ønskeligt, og der kommer hele tiden nye salmer,
der prøver at træde nye veje og bevare en balance mellem
poetisk underfundighed og pædagogisk sætten ord på budskabet og de menneskelige følelser. Vores gudstjenester er
ikke så festlige og farverige som andre kirkesamfunds, men
en fuld kirke til højtid eller dåb giver en følelse af glæde og
samhørighed, som ikke findes andre steder, og selv i en lille
landsbykirke med 10 kirkegængere kan der indfinde sig en
helt særlig ’effervescent’ stemning, når man samles om nadveren, eller har fået sunget sig ind i de store salmer og kommer til deres kulminerende vers. Vi er ikke så lettilgænge254
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lige som frikirkernes koncertlignende gudstjenester, men til
gengæld er der en andægtig blanding af alvor og glæde, som
hører sig til i mødet med det uforståelige og ved livets store
overgange. Vi kommer ikke hinanden lige så meget ved og
bevæger os ikke lige så meget som i andre former for gudstjenester, men til gengæld kan alle være med på deres egne
præmisser uden at blive suget ind i noget, der bagefter kan
virke som ’for meget’, og der kan sænke sig en særlig ro i
kirkerummet, som ikke findes andre steder.
Det betyder ikke, at alt er godt, som det er. Vi skal nok til
at stå mere op, når vi synger, og med vores kroppe vise, at vi
mener det alvorligt, når vi takker eller beder. Gudstjenesten
kan få nyt liv ved, at vi eksperimenter med lidt røgelse og
indførelse af mere højkirkelige led og processioner. Der skal
nok ryddes lidt op i traditionens salmer og bønner eller
luges ud i deres mange svære ord i takt med, at vi formår at
få dem bearbejdet på en overbevisende måde, eller
nyskrevne salmer og bønner viser sig slidstærke og i stand
til at erstatte (nogle af) de gamle klassikere. Vi bør komme
hinanden lidt mere ved både før og efter gudstjenesten, tage
åbent imod alle dem, der kommer, uden at det bliver tvang
at deltage i det kirkelige kaffebord eller fællesspisningen.
Alt dette og meget mere kan både ske ind enfor rammerne rammerne af højmessen og i alle mulige andre sammenhænge. Men det skal gøres nænsomt, forsigtigt og med
respekt for traditionen. Vi er forvaltere af en mere end tusindårig tradition, der har vist sig forbavsende slidstærk
gennem radikalt forskellige samfund. Det er ikke vores opgave at tro, at nu er tiden kommet til at gøre os færdige med
det gamle bras. Vores opgave er at videreføre og forny den
tradition, vi står i, og uden hvilken der ikke vil være nogen
kristen kirke.
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b. Offergang, kollekt, politisk vidnesbyrd
En konkret ting, som der bør gøres noget ved mange steder,
vil jeg dog gerne pege på. Det udspringer af en personlig
anfægtelse over, at langt de fleste gudstjenester, jeg har deltaget i (og det tæller også hovedparten af dem, hvor jeg har
været den fungerende præst), har haft alt for lidt at gøre
med den sociale, politiske og etiske situation uden for kirkerummet. Det betyder ikke, at alle prædikener skal til at være
politiske, eller at det diakonale arbejde og gudstjenesten
skal være et og det samme. Men det betyder, at der skal tænkes over, hvordan liturgien trækker på og peger på livet
uden for kirken og udtrykker en vision om, hvordan denne
verden kan forandres i lyset af det Guds rige, vi bærer vidnesbyrd om i gudstjenesten.
Et sted at begynde kunne være at få skrevet nogle ordentlige, tidssvarende, men slidstærke ind- og udgangsbønner, der ikke kun handler om tro og trøst, men siger noget
om det liv, vi kommer fra, og det, vi skal bringe med tilbage
til det. Det må være muligt på en nutidig måde at få formuleret noget om at ’forbedre sig i et helligt lig og levned,’ som
det hedder i de snart 400 år gamle bønner. Et bud på en ultrakort udgangsbøn kunne være, ”Herre, tak fordi du har
talt til os og vist os din herlighed. Bliv hos os med din velsignelse og giv os mod og styrke til at leve i tro, håb og kærlighed, amen.” Men det kan med garanti gøres bedre og mindre abstrakt, måske med udtryk som ”ofre mit liv i tjeneste
for dig og min næste.”
Mange kirkesamfund har, som anført i afsnittet om ordo,
som optakt til nadveren indført obligatorisk offergang i gudstjenesten efter oldkirkeligt forbillede. Her bæres brød og
vin sammen med andre gaver op til alteret med det formål
at skabe forbindelse mellem det levede liv udenfor og nadverfejringen. Det er blevet heftigt kritiseret som udtryk for
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en misforståelse af nadverens væsen, som selvretfærdig gerningsretfærdighed og som glemsel af, at verden er faldet.
Frank C. Senn har dog forsvaret offergang som et middel
til at ”imødegå den udbredte forekomst af en skabelses-undflyende, verdens-afvisende gnostisk åndelighed, som devaluerer den materielle verden.”396 Offergangen og tilstedeværelsen af ’alle gode gaver,’ som de fleste kun kender til fra
høstgudstjenester og lidt kreativ blomsterpyntning i ny og
næ, er en effektiv måde at understrege nadverens skabelsesteologiske aspekt, som Prenter fremhævede, og dermed
skabe forbindelse med gudstjeneste og dagligdag.
Offertoriets oprindelige mening var jo også, som det blev
formuleret hos Justin, at være der for de trængende. Derfor
har Gordon Lathrop understreget vigtigheden af at (gen)indføre søndagskollekten, altså indsamlingen, ’primært for eller
udelukkende til de fattige.’397 Nu har vi jo et (så nogenlunde)
velfungerende velfærdssamfund i Danmark, og derfor tror vi
ofte, vi kan se bort fra dette led – vi har jo givet vores almisser i form af vores skattekroner. Men det har en afgørende
betydning, at denne indsamling finder sted i gudstjenesten
og gerne i forbindelse med altergang, for derved understreges livet som en gave fra Gud, vi har pligt til at give videre.
Det er heller ikke ligegyldigt, hvad der samles ind til. Jo
mere det understreger det diakonale ansvar, kirken har for
hele den faldne verden, den er en del af, jo bedre er det.
Jeg har desværre ikke nogle gode forslag på hånden til,
hvordan man rent liturgisk kan (gen)indføre offergang og/
eller kollekt som en faktisk del af liturgien, slet ikke med
den forsvindende fysiske pengeøkonomi. Offergang kan
virke for påtrængende eller måske blive årsag til, at folk
fremturer i deres godgivenhed, mens andre får lidt dårlig
396 Senn, Christian Liturgy, 649.
397 Lathrop, Holy Things, 156.
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samvittighed. Det kan også blive en meningsløs aflevering
af hjemmebagte gulerodsboller, som bliver ædt til kirkekaffen eller smidt ud igen sammen med alterbuketten. Men det
er en vigtig opgave, som man bør arbejde med lokalt, og
som man må skrive ind i en evt. kommende ny gudstjenesteordning. I det nuværende højmesseritual er kollekten forsvundet bortset fra en lille notits til sidst om, at indsamling
almindeligvis finder sted i forbindelse med udgangen (DDS
s. 808). Peter Lodberg skriver om nødvendigheden af større
sans for kollekten:
Det er nødt til at blive tydeligere, at gudstjeneste
fejres for verdens skyld, og at den teologiske tanke
om verdens nyskabelse skal have et liturgisk udtryk i
form af en kollektpraksis, der understreger, at den
gudstjenestefejrende menighed tager sit ansvar i
verden alvorligt. Hvis ikke der sker en revitalisering
af den paulinske sammenkædning af fællesskabets
åndelige og materielle dimension, ender vi med en
folkekirke, der bliver bange for at være til stede i det
offentlige rum, og som betragter al offentlig
virksomhed som gerningsretfærdighed og en
politisering af evangeliet.398
At kirken er politisk, er ikke det samme, som at præsten
udtaler sig om konkret indenrigspolitik på prædikestolen,
eller menighedsrådet organiserer sig som et parti, der
kæmpe for bestemte mærkesager. Men kirken er i sit væsen
politisk forstået på den måde, at den bærer vidnesbyrd om
en magt, som står højere end alle denne verdens magter, og
som taler verdens synd og uretfærdighed imod. Det er kirkens opgave at kæmpe for fred og hjælp til de nødlidende –

398 Lodberg, Kollekt, 246.
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uanset hvordan man så måtte tænke om konkrete politiske
løsninger på verdens problemer.
Det har også noget med liturgien at gøre, som Johannes
Aakjær Steenbuch har fremhævet i en tankevækkende bog
om politisk teologi. Heri skriver han bl.a.:
Liturgi er per definition politisk. Liturgi betyder
bogstaveligt ’folkets tjeneste’ og betegnede i hedensk
religion den officielle offerkult på folkets vegne. Når
kirken i sin gudstjeneste, sang, dåb og nadver
derimod fejrer, at Kristus har ofret sig selv for os,
omdefineres liturgiens politiske betydning og formål.
Kirkens liturgi er et vidnesbyrd om, at Gud har
besejret magterne og myndighederne og gjort ethvert
offer overflødigt. Kirkens liturgi er et vidnesbyrd om
Guds rige.399
At kirkens liturgi er en politisk modmagt, er ikke det
samme, som at den skal være et instrument for en alternativ
politik. Det er ikke liturgiens mening. Liturgiens mening er
derimod at sige noget andet, end de herskende magter gør,
og det gør den ved ikke at være ’nyttig.’ Steenbuch fortsætter:
Kirkens liturgiske vidnesbyrd må derfor også bestå i
alternativer til verdens krav om produktivitet og
effektivitet. Kirkens liturgi kan vidne om, at Guds rige
er et mål i sig selv, ved ikke at være tænkt
formålsrationelt, men kunst og poesi, hvor værdi
kommer til syne som tegn i udtrykket selv.400
Kirken er også et magtfrit rum, der vidner om, at ingen
magt står over mennesker, det gør kun Gud. Det afspejles

399 Steenbuch, Guds rige er anarki, 185.
400 Ibid., 185-186.
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paradoksalt nok bedst i en ’klassisk’ liturgi, der kan virke
’hierakisk’ og ’styret’ som den klassiske højmesseliturgi:
En klar, velordnet liturgi kan med sine faste rammer
paradoksalt nok være tegn på det gudsrige, der er
velordnet anarki. Når alle deltagerne kender forløbet,
ritualerne, sangene, er der i mindre grad behov for
ledelse. Behovet for ledere i moderne kirkeformer
opstår netop, når der mangler orden og
forudsigelighed. Formløshed og autoritær ledelse er
ikke modsætninger, men ofte to sider af samme sag.401
Det er netop, som Steenbuch skriver, i liturgien, at vi
mest radikalt forsikres om, at Guds rige er virkeligt, selvom
intet ellers tyder på det. Men det stopper ikke der. For fra liturgien går menigheden ud i verden med evangeliet og viser
i sin praksis, hvad det vil sige, at Guds rige er virkeligt.
c. Liturgiens folkereligiøse funktion
Hvor paradoksalt det end kan lyde, er den danske folkekirke
på én gang en politisk modmagt og en samfundsopretholdende institution. Det sidste er den ved at være den institution, hvor størstedelen af befolkningens overgangsritualer
foregår, og hvor årstiderne markeres rituelt.402 Det er en
vanskelig opgave at håndtere denne dobbelte rolle, men det
er netop kirkens opgave. At være i verden og dog ikke være
af denne verden.
Charles Taylor har skrevet, at moderniteten er kendetegnet ved tabet af den rituelle bevidsthed, hvor hverdag og
fest indgår i et cyklisk forhold og opretholder hinanden ved
netop denne vekslen. 403 Karneval og arbejde var livets rytme

401 Ibid., 189-190.
402 Se Garne, Den kristne religion.
403 Taylor, A Secular Age, 45-54.
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i førmoderne tider, indtil visse former for pietisme radikaliserede den protestantiske kristendoms felttog mod folkelige
skikke, som det fx sker i mange af Brorsons salmer, hvor
den menneskelige verden kan omtales som en svinesti (DDS
570). Kirken tømte først verden for betydning, og da det var
gjort, og kristendommen pludselig forekom irrelevant, begyndte den at efterabe vitalisterne og sekularisterne og tale
om ’livet selv’ som det, det hele drejede sig om.
Meget kan tyde på, at kirken efter at have bejaet sekulariseringen og prædiket om det ene fornødne at leve
frimodigt med ordet om syndernes forladelse er ved at
genopdage sin rituelle funktion, vekslingen mellem hverdag
og fest. Det ser vi i form af opprioritering af overgangsritualerne barnedåb, konfirmation, vielse og begravelse, men
også i form af særlige gudstjenestlige markeringer året
rundt i form af kyndelmisse, fastelavn, befrielse, sommersang, høstgudstjeneste, allehelgen, jul osv.
Vanskeligheden beror nu på at holde sammen på det
hele, så søndagsmenigheden og lejlighedsmenigheden ikke
bliver to helt forskellige størrelser. Kirken må ikke dele sig
fuldstændigt i en del, der bærer vidnesbyrd om en højere
magt, og en del, der servicerer folket med, hvad de vil have.
At undgå denne splittelse indebærer bl.a. at skabe en rummelig gudstjeneste, hvor der er også er plads til børn, 404 men
uden at det væsentlige går tabt i forsøget på at indrette sig
efter forholdene. Meget af det handler om den rette indstilling og den ånd eller atmosfære, der hersker i gudstjenesterummet.
Børn kan fx sagtens være i en klassisk højmesse, hvis
man giver dem lov til det og inddrager dem uden enten at
tysse alt for meget på dem eller være helt ligeglade med
404 Modéus, Menneskelig gudstjeneste, 273-287.
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dem. De skal ikke gemmes væk i en særlig børnekirke, men
have lov at være der og få mulighed for at tilegne sig en rimelig måde at gebærde sig på i en højtidelig situation.
Hvordan indretter man sig nu efter forholdene samtidig
med, at man bevarer den afgørende kerne, som liturgien er?
Det kan jeg ikke svare på her, for det beror på de lokale forhold. Men det kræver en højmesseordning, der klart og tydeligt siger, hvad der står fast, og hvad der er frit, og det er
det, jeg vil forsøge at komme med et bud på i den afsluttende del.
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III

F OR S L AG T I L D E N DA N SK E
G U D S T J E N E S T E S P R A K TI S K E
U D F O R MN I NG
HOVEDVÆGTEN I DENNE KORTE afsluttende del ligger på en
præsentation og diskussion af det udkast til en ny højmesseordning, som jeg vil fremlægge på baggrund af den historiske gennemgang og diskussionen om den liturgiske ordo.
Jeg tillader mig også i mere direkte grad end i det forudgående at trække på mine egne erfaringer som kirkegænger
og præst. Min hensigt er at fremlægge en gudstjenesteordning, der er i så stærk overensstemmelse med traditionen,
som det er muligt, og på samme tid give så frie rammer, som
det er ønskeligt.
I baggrunden for forslagene ligger en dobbelt forestilling:
dels at det ikke giver mening at tale om en fælles kirke uden
en eller anden form for fælles gudstjenestepraksis, som dog
ikke nødvendigvis kun ligger på et eksplicit formuleringsniveau, dels at det i den reformatoriske ånd ikke er nødvendigt med ens skikke alle steder. Desuden er det mit synspunkt, at traditionen ikke blot skal støves af og sættes frem,
men forfines og fornyes, sådan som det fx løbende er sket
med den måde, liturgien er blevet opslugt i salmerne.
Men højmessen står ikke alene, selvom den er kirkens
livsnerve og arnested. Derfor vil jeg også fremlægge et forslag til et nyt dåbsritual, komme med overvejelse over faste,
men frie ordninger for kirkelige handlinger moduleret over
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højmessen og endelig diskutere spørgsmålene om autorisation og frihed og om, hvad salmebogen skal.
Forslagene er i saglig overensstemmelse med de korte
forslag til nyt nadver- og dåbsritual, som Rasmus H.C.
Dreyer og jeg har fremlagt i Kristeligt Dagblad hhv. d. 22.02
og 25.07 2019, men er udvidet og begrundet yderligere og
står i øvrigt helt for min egen regning.
I denne del af bogen er der ingen fodnoter, da forslagene
ideelt set skal kunne stå i sig selv og diskuteres uden kendskab til de forudgående redegørelser, som dog danner baggrund for dem.

1. Højmesseliturgi
Mit forslag til højmesseliturgi er ikke fremlagt som en ny
ordning, men som en overordnet struktur efterfulgt af en
række begrundelser og overvejelser for denne struktur og
de enkelte led. Men det skulle forhåbentligt være let nok at
forestille sig, hvordan den kunne omsættes til en tekst i en
faktisk højmesseordning i en ny ritualbog.
Da mit forslag også indebærer, at enkelte led kan byttes
lidt rundt, som det også er muligt i den nuværende ordning,
må oversigten tages med et gran salt. Det siger også sig selv,
at princippet med fortsat at lade hidtidige ordninger være
autoriserede også gælder, i fald dette forslag skulle komme
til at lægge til grund for en ny ordning.
I oversigt ser forslaget ud som følger (parentes angiver,
at leddet er valgfrit, kursiv, at det er obligatorisk med en bestemt ordlyd):
Klokkeringning
(Velkomst)
(Skriftemål)
Bedeslag
Introitus
264

1. HØJMESSELITURGI

(Indgangbsøn)
Indgangssalme
(Kyrie, gloria, litani)
Hilsen
Kollekt
Første læsning
(Graduale og/eller halleluja)
Anden salme
Evangelielæsning
Trosbekendelse
(Salmevers)
Tredje salme
Bøn fra prædikestolen
(Prædikestolslæsning)
Prædiken
Lovprisning
(Motet)
Kirkebøn
Meddelelser
(Apostolsk velsignelse)
Fjerde Salme
(Nadverindledning, evt. med nadversang)
(Nadverbøn)
Fadervor
Indstiftelsesord
(Nadversang)
Uddeling (m. nadversang)
(Bortsendelsesord)
(Nadversang)
(Kollekt)
Velsignelse
Udgangssalme
(Udgangsbøn)
Exitus
Inden jeg diskuterer ordningen led for led, er det på sin
plads med et par indledende bemærkninger.
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Hvis målet er en høj grad af frihed i en fast ordo-ramme,
er det vigtigt, hvad der ikke skal stå noget om. I princippet
skal der ikke stå meget mere, end der står i oversigten her.
Dvs. ingen anvisninger om, hvordan man gebærder sig undervejs, eller hvem, der siger amen, hvorvidt der skal messes/synges og i så fald hvornår og af hvem. Vil man lade kirketjeneren gå rundt med et røgelseskar under bedeslagene,
så gør man det. Vil man stå op under salmerne og sidde ned
under læsningerne, så gør man det. Gudstjenesten ledes af
præsten, men ønsker man en høj grad af lægmandsinddragelse i alle de led, hvor det giver mening, så gør man det.
Vil man indlægge små regibemærkninger undervejs, gør
man det (selvom det er min egen erfaring, at de er overflødige og ødelægger flowet, og at man bedre kan sikre sig
’korrekt opførsel’ på andre måder, fx ved at tale med menigheden og dåbsfølget på forhånd). Vil præsten bruge kirkerummet mere aktivt og fx stå i korbuen, gør han/hun det.
Vil man hellere have stående nadver i stedet for at knæle
ved alterskranken, så gør man det. Vil man foretage elevation af elementerne, så gør man det. Ønsker man at gå i procession i begyndelsen, undervejs og i slutningen, så gør man
det. Vil man give hinanden hånd under den apostolske velsignelse eller sende et broderkys ifm. nadveren, så gør man
det. Ønsker man at bruge alle mulige andre instrumenter
end orgel og synge moderne melodier, ja, så gør man det
(trods alt det, der er at sige til orglets fordel) – osv.
Den aktuelle gudstjeneste bliver netop, som den altid er
blevet, til i samspillet mellem den overleverede ordo og den
aktuelle udførelse under de konkrete omstændigheder. Til
gengæld er der ræson i, at højmesseordningen anfører de
steder, hvor det er passende med kormusik, så der ikke skal
opstå forvirring mellem præst og organist om, hvor det kan
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passe ind. Her er det oplagt af følge traditionens muligheder.
Det er vigtigt at understrege, at en fri ordning ikke er et
carte blanche for den enkelte præst til at eksperimentere på
ny hver søndag. Gudstjenesten er menighedens, og derfor
skal rammerne for udfyldelsen af den frie ordning aftales
mellem præst og menighedsråd – under biskoppens tilsyn
og gerne med inddragelse af den hele menighed. Der skal
tilstræbes en fast struktur på alle søndage og helligdage.
Det betyder også, at der er brug for en liturgisk vejledning, som både præst og menighedsråd kan henvise til og
tage udgangspunkt i. Det følgende kan ses som en indledende overvejelse over, hvad en sådan vejledning kan indeholde.
Ligesådan bør der også udarbejdes en ’standardordning,’
som man uden videre kan anvende – og denne bør ideelt set
være så tæt på den aktuelle højmesseliturgi som muligt og
ønskeligt, sådan at hævdvunden skik, som ingen ønsker at
ændre på, kan fastholdes. Denne standardordning, som skal
kunne realiseres på en time med en rimelig fordeling af
korte og lange salmer og en nogenlunde fyldig prædiken,
kan med fordel trykkes sammen med den liturgiske vejledning i en samlet ritual- og alterbog, der indeholder de faste
bibelske læsninger og forslag til bønner mv., og som også
kan trykkes bagest i salmebogen.
En ensartet gudstjeneste bør være et ideal for at understrege kirkens fællesskab på tværs af de konkrete lokale menigheder, men den er ikke et mål i sig selv, for kirken er
også kaldet til mission, hvorfor en stivnet form ikke må
spærre for, at budskabet kan rækkes videre.
Jeg foreslår derfor en fri ordo, hvor der ikke er tvivl om
valgmulighederne, og så en standardordning indenfor rammerne af disse. Ideen med mit forslag er dog også, at der
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lægges op til at prøve sig frem, finde sig til rette og undersøge nye formuleringer osv. Disse kan, ved biskoppernes
godkendelse, med fordel samles på en digital database, hvorfra man kan hente dem ned og bruge dem eller lade sig inspirere heraf.
Ønsker man en forkortet højmesse, fx ved flere gudstjenester i pastoratet samme dag, kan der naturligvis også udarbejdes en standardordning for en sådan, men egentlig bør
det stå frit for, hvad man ønsker at udelade, og hvad man
ønsker at bevare, så længe de obligatoriske (kursiverede) led
er med, og forløbet følger den faste ramme. Nogle steder vil
det fx give mening at fjerne nadveren til fromesse eller aftengudstjeneste, mens det andre steder giver mening at
fjerne alle mulige andre ’overflødige’ led såsom salmer,
læsning, bønner, præ- og/eller postludium osv., så man kan
nå at fejre nadver og have indtaget kirkekaffe i våbenhuset
inden for en time, og alle kan nå at komme videre til det, de
ellers skal.
Nu til gennemgangen af ordningen. Det siger sig selv, at
højmessen som udgangspunkt finder sted søndag morgen/
formiddag og kun undtagelsesvis kan rykkes til andre tidspunkter. Ligeledes siger det sig selv, at ordningen netop kun
er til højmesse, og ikke alle mulige andre gudstjenester, man
kunne ønske at afholde i ugens løb, hvor der som hidtil må
herske en højere grad af frihed.
a. Gennemgang af leddene
Klokkeringning: Der kaldes til gudstjeneste med ringning
efter stedets skik og brug.
Velkomst: Mange ønsker at byde velkommen til gudstjenesten, fx introducere dagens ’tema’, sige lidt om forløbet og
evt. dåb, annoncere hvem der læser op, hvis der er lægmandsinddragelse, om der er kirkekaffe bagefter, hvilke sær268
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lige skikke, man har på dette sted, evt. komme med meddelelser allerede her eller sige noget om dagens indsamling.
Mange byder velkommen inde i gudstjenesten, og det er efter min oplevelse ødelæggende. Men det kan også virke som
et sent tidspunkt at ’hilse’ på hinanden ti minutter inde i
gudstjenesten (mere om det senere).
Skriftemål: Jeg ser ingen grund til at genindføre skriftemål som andet end en fri sag mellem præsten og den enkelte, sådan som både Luther og Grundtvig også tænkte det,
men skriftemål eller syndsbekendelse med absolution bør
fint kunne finde sted her i gudstjenestens indledning – hvis
ikke fx et kvarter før.
Bedeslag: De tre gange tre bedeslag indleder gudstjenesten, og de skal følges direkte op af gudstjenestens første
musik. Derfor er evt. velkomst mv. placeret inden da.
Introitus: Når jeg skriver introitus og ikke præludium, er
det for at lægge op til brug af al mulig anden musik end lige
et kunststykke på orgel, især sungne (stykker over udvalgte
steder fra) Davidssalmer. Det, der i den reformatoriske gudstjeneste var ét led, er nu fordelt på første salme og præludium, og derfor bør dette led i princippet også kunne bortfalde, hvis man også udelader indgangsbøn, selvom meget
taler for, at gudstjenesten begynder med den ordløse musik
og en indgangsbøn bedt af en anden end præsten.
Indgangsbøn: Også indgangsbønnen er valgfri ud fra et
traditionshistorisk argument og en praktisk overvejelse
over, at der er rigeligt med bønner i gudstjenesten. Hvis
man ikke bruger ind- og udgangsbønner, kan man overveje,
om indledningskollekten skal have en anden karakter, fx begynde med ”Herre, vi er kommet ind i dit hus for at…” Der
er meget, der taler til fordel for den gamle indgangsbøn,
men man kunne godt ønske sig en ny, forkortet version,
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hvor der efter ”styrkes” fx stod ”til et liv i kærlighed/tjeneste
til/for dig og min næste” og ikke kun noget om tro.
Indgangssalmen skal slå årstidens, højtidens, dagens, kirkeårets eller evangelietekstens karakter an eller være en
lovsang, evt. (en salme digtet over) dele af eller en hel
Davidssalme.
Kyrie og gloria er en så vigtig, fælleskirkelige arv, at de,
selvom de røg ud i dansk tradition, bør anføres som en del af
en standardgudstjeneste. Det første af højmesseordningens
forslag i form af en dansk treleddet vekselsang, der råber
den treenige Gud an, er for mig at se ideel, men det kan
også være en kyrie-salme eller en anden form. Gloria bør
kunne være enten den helt korte bibelske ordlyd ”Ære være
Gud i det højeste og fred på jorden, i mennesker velbehag”
eller (vers af) ”Aleneste Gud i himmerig.” Kan der findes/
skrives en kort egnet kyrie- og/eller gloriasalme, kan denne
også anvendes, ligesom det ene eller andet led kan udgå og
(i visse perioder) erstattes af det lille litani eller tilsvarende.
Hilsen: Egentlig er det forkert at betegne dette led hilsen,
da det tidligere var en fast indledning, hver eneste gang
præsten henvendte sig til menigheden. Men i praksis fungerer det nu som et indledende ’nu er vi i gang’ (’velkommen’
er forkert, idet gudstjenesten luthersk set ikke er præstens,
men menighedens). Ud over den gamle ”Herren være med
jer – og med din ånd,” bør det være muligt med den apostolske hilsen: ”Nåde være med jer og fred fra Gud vor far og
(fra) Herren Jesus Kristus” eller den apostolske velsignelse:
”Vor herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens
fællesskab være med os alle.”
Kollekt: Kollekten er gudstjenestens indledende bøn, der
skal slå dagens og teksternes tema an og samle menigheden,
hvorfor den bør indledes med ”lad os alle bede” eller tilsvarende. Kollekten er trinitarisk udformet (fx henvendt til Gud
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Fader med den gamle afslutning ”ved din søn, Jesus Kristus,
vor Herre, som med dig leverer og regerer i Helligånds enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed”), den er delt i
to dele: en henvendelse og en egentlig bøn, og den skal have
en nogenlunde fast struktur og slutning, så menigheden
ved, hvornår den evt. skal svare amen. De gamle Veit Dietrich- og/eller missale-kollekter kunne med fordel anføres i
standard-ordningen i en sproglig opdatering, der også sikrer, at dagens ’tema’ kommer til orde, men det bør også tillades at bruge andre kollekt-samlinger – og med menighedsrådets og biskoppens samtykke lade præsten skrive/bearbejde sine kollekter selv.
Første læsning: Jeg foreslår, at man fjerner anden tekstrække og erstatter den med et mere fleksibelt læsesystem.
Evangelierne i første tekstrække (hvor udvalget evt. kan undergå en let revision på baggrund af historiske og aktuelle
overvejelser) er bestemmende for dagen og skal derfor indføres som fast anden læsning fra gulvet. I stedet skal der så
anføres en række læsninger, som der kan vælges mellem
som første læsning. Dette udvalg kunne fx bestå af (en revideret udgave af) de nuværende epistel- og GT-læsninger til
begge rækker, men der bør gives forrang til den gamle første
tekstrækkes udvalg af epistler og lektier fra GT og NT på de
dage, hvor sammenhængen med dagen og/eller evangelieteksten er oplagt.
Anden salme kan knytte sig til læsningerne eller dagen,
eller den kan være en Helligåndssalme eller en bøn om ordet. I højtiderne er det oplagt med en højtidssalme med et
halleluja-omkvæd, hvis ikke koret eller menigheden synger
et gradualevers og/eller et halleluja før, efter eller i stedet
for anden salme.
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På dette sted i gudstjenesten er der traditionelt dåb, men
den kan også placeres andre steder og kan indledes og/eller
afsluttes med (vers fra) en dåbssalme.
Evangeliet læses som udgangspunkt fra alteret, og annonceringen af dagens evangelium kan evt. besvares med et
”Gud være lovet for sit glædelige budskab”. Evangeliet følges af trosbekendelsen, evt. indledt med et ”Lad os bekende
den kristne tro og dåbens pagt” eller lign. Trosbekendelsen
og evangeliet hører sammen som kulminationen på formessen og bør derfor have deres plads her. Der skal i standardordningen gives forrang til den apostolske trosbekendelse i
dens nuværende ordlyd, da den har vundet hævd og desuden er kirkens dåbsbekendelse, men man kan også bruge
den fælleskirkelige nikænske bekendelse eller alternativt –
med menighedens og biskoppens udtrykkelige samtykke –
en trossalme. Der kan evt. veksles, sådan at man almindeligvis bruger den apostolske trosbekendelse og på udvalgte
dage den nikænske eller en trossalme. Trosbekendelsen kan
evt. også bruges fra prædikestolen, men selvom jeg er vant
til dette både som kirkegænger og præst, er det min erfaring, at den fungerer bedst fra gulvet og rettelig bør følge
efter evangeliet. Trosbekendelsen kan følges af et passende
salmevers.
Tredje salme kan være en salme, der knytter sig til evangelieteksten og/eller prædiken, eller den kan være en bøn
om ordet, en Helligåndssalme eller en højtidssalme.
På prædikestolen (eller hvor prædikenen finder sted) indledes der med en bøn, evt. i form af et salmevers, eller blot ”i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.” Præsten kan
vælge at indlede sin prædiken med en tredje læsning, fx anden tekstrækkes evangelium eller en af teksterne fra udvalget til første læsning, eller et andet stykke, der kommer
overens med dagen (eller er del af en løbende, kontinuerlig
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læsning af fx et af evangelierne). Prædikenen slutter med
en af de to hidtidige lovprisninger.
Ønsker man, at gudstjenesten skal indeholde en motet,
kan denne med fordel placeres lige efter lovprisningen. Motettens tekst skal på den ene eller anden måde komme
overens med dagen eller dens placering i kirkeåret.
Kirkebønnen kan bedes fra prædikestolen, eller den kan
bedes fra gulvet efter motet og/eller en salme. I så fald kan
gudstjenesten have seks og ikke kun fem faste salmer. Kirkebønnens ordlyd er fri, og i stedet for en vejledende standardbøn bør der formuleres retningslinjer for bønnens indhold, fx at den skal være en bøn for kirken, verden, nødlidende, øvrighed og en bøn om fred og velsignelse. Udsagn,
der kan tolkes som konkret partipolitik, og nævnelse af
navngivne personer med undtagelse af kongehusets medlemmer bør undgås. Kirkebønnen, der bør have en fast
struktur og evt. være helt ens fra søndag til søndag, kan evt.
afsluttes med fadervor.
Meddelelser kan gives fra prædikestolen, hvis de ikke gives i gudstjenestens indledning eller slutning. Ifm. meddelelserne bør der angives, hvad der samles ind til i dag, evt. gives en opfordring til at give eller bedes en kort bøn for det
formål, der samles ind til, hvis det ikke sker i kirkebønnen.
På prædikestolen kan der afsluttes med den apostolske
velsignelse, evt. indledt med ordene ”lad os med apostlene
tilønske hinanden” eller tilsvarende. Velsignelsen kan også
bortfalde, hvis den fx bruges som indledende hilsen (den
blev indført som erstatning for den aronitiske velsignelse for
at imødegå liturgisk dobbeltkonfekt, så ud fra et traditionelt
argument kan den fint udelades, selvom det er et hævdvundet led og en fin afslutning på denne del af gudstjenesten).
Salmen efter prædikenen kan være en salme, der tematiserer evangelieteksten, året eller dagen, eller den kan være en
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optakt til nadveren. Hvis der indføres en ekstra fast salme
pga. kirkebønnens placering, kan salmen inden kirkebønnen
med fordel tematisere det første, og salmen efter læsningen
være en nadversalme.
Det bærende i nadverritualet er for en luthersk betragtning fadervor, indstiftelsesordene, uddelingen af brød og vin
og den afsluttende velsignelse. Disse fire elementer er
grundstenene i nadveren og kan ikke udelades eller pilles
ved – til gengæld kan man nøjes med dem. Fadervors,
indstiftelsesordenes og velsignelsens ordlyd er autoriseret.
Rundt om denne ufravigelige kerne kan man lægge følgende 1) indledning, 2) nadversang, 3) nadverbøn, 4) fadervor og indstiftelsesord, 5) uddeling, 6) bortsendelse og 7) afslutning.
1) Indledningen kan være enten en formaningstale (den
nuværende eller den traditionelle ”Kære Kristi venner…” eller, med menighedens og biskoppens samtykke, en kort
selvskreven nadvertale, evt. med vekslende ordlyd i en fast
struktur), en absolutionsformular, et kort indledningsord eller en præfation som i det nuværende ritual c.
2) Nadversangen kan være en vekselsang som i en af de
nuværende ordninger, eller det kan være et eller flere vers
fra salmebogen.
3) Nadverbønnen kan være en af de nuværende, den fra
alterbogstillæget eller fra ritualet til børnegudstjeneste på
højmessens plads. Den kan også være en nyskrevet, godkendt nadverbøn, evt. med en indbygget vekslende ordlyd,
der følger kirkeåret og højtiderne. Nadverbønnen kan også
helt udelades.
4) Fadervor og indstiftelsesordene skal lyde efter en af de
autoriserede oversættelser.
5) Der bør i overensstemmelse med reformationens liturgi være muligt at synge en Guds Lam-salme efter indstif274
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telsen, evt. også en form for helligsang og/eller en anden
salme under uddelingen. Ligeså bør det være muligt at undvære ”dette er Jesu Kristi legeme/blod”-ordene eller bruge
en anden godkendt formular. Disse understreger den lutherske lære om Jesu reale tilstedeværelse i brødet og vinen,
men er også rummet i indstiftelsesordene.
6) Ifølge Grundtvig var ”fred være med jer”-ordene gudstjenestens højdepunkt. Dem må man kunne nøjes med som
bortsendelse, men med mulighed for at sige de gældende
bortsendelsesord, følge den gængse praksis med et passende
vers fra Biblen eller salmebogen eller bruge andre, godkendte bortsendelsesord.
7) Som afslutning på nadveren kan der synges et eller
flere salmevers, og bortsendelsesordene kan også placeres
her enten sammen med eller i stedet for den afsluttende kollekt (som ideelt set skal have samme struktur som eller give
genklang af indledningskollekten). Det kan virke som liturgisk tredobbeltkonfekt med både bortsendelsesord, nadversalme og kollekt, og derfor bør det være muligt at udelade et
eller to af disse led (men ikke alle tre). Til sidst lyses velsignelsen.
Udgangssalmen følger efter velsignelsen og afslutter gudstjenesten. Den kan være en takkesalme, en morgen- eller
aftensalme, eller en anden salme, der kommer overens med
årstiden, højtiden, dagen eller kirkeåret. Udgangssalmen og
andre af de følgende led kan evt. også udelades, sådan at der
sluttes med velsignelsen efter traditionens forbillede.
For indgangsbønnens og exitus’ vedkommende gælder det
samme, som er skrevet om indgangsbøn og introitus.
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2. Dåbsritual
Udkastet til dåbsritual forsøger at være i tråd både med den
gældende ordning, den reformatoriske tradition og den særlige danske forståelse af dåben, som Grundtvig har præget.
Det har også været et ønske at udforme et ritual, der i form
og indhold passer til det stigende antal dåb af voksne og
konfirmander.
Motivationen bag forslaget er altså at bringe dåbsritualet
i bedre overensstemmelse med den reformatoriske tradition
fra før det gældende 1912/92-ritual, så forbønnen og den bibelske og frelseshistoriske baggrund for dåben træder mere
i fokus. Men det er samtidig udtryk for et ønske om at give
større mulighed for variation inden for en fast ramme, så ritualet bedre kan imødekomme forskellige situationer og
temperamenter, uden at det mister sin faste rituelle karakter
og teologiske prægnans.
Ligesom med højmessens nadverritual foreslås der en
fast kerne i form af korstegnelse, tilspørgsel med forsagelse
og trosbekendelse, døbeordene med tre gange overøsning
(eller neddykning) samt håndspålæggelse med velsignelse
og afsluttende ”fred være med dig.” Fadervor hører også
sammen med dåben, men der er både argumenter for at placere bønnen før (som i nadverritualet og de reformatoriske
dåbsritualer indtil 1912) og efter (som i det nuværende ritual
og som ved vielse og jordpåkastelse). Til forskel fra højmesseforslaget angives her en foreslået standardordning, hvor
kun nogle af variationsmulighederne fremgår. De øvrige variationsmuligheder angives i de efterfølgende bemærkninger.
Hvorvidt og hvornår folk skal rejse sig, må i øvrigt være
op til stedets skik og brug.
*
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Dåben kan indledes og afsluttes med en passende dåbssalme
1. Præstens spørger: Er barnet/du tidligere døbt? Der svares ”nej”, medmindre der er tale om fremstilling af allerede
døbte børn. I så fald svares der ”ja”, og så udlades fx punkt 3,
4, 8 og 11, og punkt 14 flyttes med en tilpasset ordlyd til
punkt 11s plads.
2: Præsten stiller sig ved døbefonten og siger: Lovet være
Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
3. Vor Herre Jesus Kristus har selv sagt: Bed, så skal der
gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op
for jer. Lad os derfor alle bede.
4. Himmelske Fader! Med glæde og bekymring kommer
vi frem for dig (med vores barn/børn) og beder om livet i tid
og evighed. (Almægtige Gud, du reddede Noa og hans familie fra syndfloden og frelste dit folk fra dets fjender, da du
førte det gennem det røde hav.) Ved Jesu dåb har du indviet
vandet til at være et genfødslens bad, der renser os fra synd
og alt ondt. Send os nu din Helligånd og lad os høre, at vi i
dåben er dine elskede børn, i hvem du finder velbehag.
Amen.
5. Således står der skrevet.
Der læses en eller flere af følgende tekster fra Biblen: Matt
3,13-17 (Jesu dåb); Rom 6,3-4 (dåben som delagtighed i Jesus
død og opstandelse); Mark 10,13-16 (børneevangeliet, obligatorisk).
6. Vi har nu hørt, hvad Vorherre siger, så lad os hjælpe
dig/dette barn/disse børn til velsignelse ved at bede den bøn,
som Jesus selv har lært os.
7. Fader vor/Vor fader…
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Den/dem, der skal døbes, kommer nu sammen med (forældre og) faddere/vidner op til døbefonten, hvis de ikke har
været der fra begyndelsen.
8. Præsten slår korsets tegn for panden og brystet på den,
der skal døbes, idet han/hun siger: Modtag det hellige korsets
tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om,
at du tilhører den korsfæstede Herre, Jesus Kristus.
9. Hvad er barnets/dit navn – svar: N.N.
10. N.N., forsager du Djævelen… – svar: Ja. Tror du på
Jesus Kristus… – svar: Ja. Tror du på Helligånden… – svar:
Ja. Vil du døbes? – svar: Ja!
Der er mulighed for, at forsagelsen og trosbekendelsen
fremsiges en gang for alle forud for dåbshandlingen af den enkelte, hvor der så i stedet anvendes en kortere tilspørgsel. Se
nedenfor.
11. Præsten øser vand på hovedet af den, der skal døbes, eller dykker vedkommende ned i vandet tre gange, mens han/
hun siger: NN, jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.
12. Præsten lægger hånden på hovedet af den døbte og siger: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som
(nu) har genfødt dig ved vandet og Helligånden og givet dig
syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det
evige liv, han bevare din udgang og indgang fra nu og til
evig tid. Fred være med dig!
Er der flere, der skal døbes, gentages punkt 8-12.
13. Hos evangelisten Mattæus fortælles, at Jesus efter sin
opstandelse havde sat sine disciple stævne. Og da de så ham,
tilbad de ham, men der var nogle, det tvivlede. Da trådte
Jesus frem og sagde: ”Mig er givet al magt i Himmelen og på
jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple,
idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens

278

2 . D Å BS RI T UA L

navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”
14. Faddertiltale: I som er forældre og faddere til dette
barn/disse børn er nu sammen med alle os, der er til stede i
dag, vidner på, at det/de er døbt(e) i Faderens og Sønnens og
Helligåndens Navn. I forældre skal nu oplære jeres barn/
børn i den kristne tro, for at det/de må blive i Kristus, ligesom det/de nu ved dåben er indpodet i ham. Fortæl ham/
hende/dem om dåben, bed fadervor og syng salmer sammen, læs i Biblen eller fortæl historierne derfra og kom her i
kirken. I faddere bør hjælpe og støtte med dette, og skulle
det ske, at forældrene dør, før barnet/børnene når konfirmationsalderen, så er det jeres ansvar, at det/de bliver oplært i
den kristne tro. Må Gud give jer alle sin velsignelse til denne
opgave. Fred være med jer.
Faddertiltalens ordlyd er kun vejledende. Er der dåb af en
voksen, bør der siges noget om den forudgående dåbsoplæring, og hvad livet som døbt indebærer. Er der dåb af en
konfirmand, sættes dåben ind i sammenhæng med konfirmationsforberedelsen.
Til slut kan bedes en afsluttende dåbskollekt, hvis ikke
en sådan bedes på et andet tidspunkt i gudstjenesten.
*
Præst og menighed kan enes om følgende ændringer:
- At den indledende tilspørgsel, lovprisning og/eller
bønsmotivation udelades (1, 2 og 3) og evt. erstattes af en
kort dåbstale.
- At læse teksten fra Matt 28 (13) sammen med den/de
øvrige læsninger (5).
- At bruge den hidtidige bøn eller en anden godkendt
dåbsbøn (4).
- At flytte fadervor (7) om til efter håndspålæggelsen (efter 12). Bedes fadervor under håndspålæggelse, skal ”fred
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være med dig/jer” lyde efter fadervor i stedet for efter velsignelsen.
- At trosbekendelsen fremsiges af præsten, den der skal
døbes, af fadderne eller af menigheden i kor forud for selve
dåbshandlingen, hvor der så i stedet anvendes en forkortet
tilspørgsel (10). Denne mulighed har tidligere været foreslået og er i brug flere steder. Der henvises til Prøveritualbogen fra 1963, hvori formlen lyder sådan her:
”Lad os bekende den kristne tro, på hvilken disse børn
skal døbes”, hvorefter trosbekendelsen lyder i
sædvanlig form. Når de enkelte børn derefter bæres
frem, lyder første og sidste spørgsmål uforandret,
medens de tre trosspørgsmål sammendrages til: ”Tror
du, som bekendelsen lød, på Gud Fader, den
almægtige?” – ”Ja”. ”Og på Jesus Kristus, hans
enbårne Søn?” – ”Ja”. ”Og på Helligånden?” – ”Ja.”
En anden formular kunne være: ”Vil du døbes på den
kristne tro, sådan som den lød i bekendelsen?” Dette ville
imidlertid være et brud med den pagts-tanke, som kan siges
at ligge i den hidtidige tradition med fuld tilspørgsel.
*
Ritualforslaget er især inspireret af Christian Thodbergs
bog Dåben og dåbsritualets historie, København: Fønix 2017,
hvortil der også henvises for en redegørelse for den historiske baggrund. Jeg henviser desuden til kapitel 6 om dåben i
min bog Guds ord og Grundtvigs stemme, København: Fønix
2017, 89-101.

3. Kirkelige handlinger
Der er en påfaldende forskel i måden, hvorpå jordpåkastelsesritualet ifm. med begravelser og vielsesritualet er autoriserede. For begravelsens vedkommende er kun jordpåka280
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stelsen autoriseret, mens vielsesritualet er fuldt autoriseret
fra begyndelse til ende.
Dertil kommer, at ritualet for vielse af to personer af
samme køn, som indeholder større valgfriheder og variationsmulighederne end det klassiske vielsesritual, ikke må
bruges til vielse af et heteroseksuelt par. Det er vel udtryk
for en (ubevidst) de facto anerkendelse af, at der er tale om
to forskellige former for ægteskab, selvom det sikkert ikke
er hensigten og af mange ville blive benægtet på et udtalt
plan.
Men denne forskel i autorisationens grad er udtryk for
en liturgisk skævhed. Hvorfor er der ikke mere ensartede
rammer for de kirkelige handlinger? Også konfirmationsritualet, som jeg ikke har fundet anledning til at kommentere,
har friere rammer end vielsesritualet.
I overensstemmelse med de øvrige forslag kunne man foreslå, hvis man ikke vil autorisere vielsesritualet for to personer af samme køn til brug ved vielser af heteroseksuelle
par, at man også for vielsens vedkommende nøjes med at
autorisere kernen, hvilket må defineres som tilspørgsel, erklæring, velsignelse med håndspålæggelse, fadervor og ”fred
være med jer.”
Uden om denne kerne kan man så til de kirkelige handlinger (og dåb og konfirmation uden for højmessen) gøre,
hvad man vil, men et forslag til en overordnet struktur modelleret efter højmessen kunne se sådan her ud. Øvrig musik
kan placeres på salmernes plads, eller som man vil (og pointen er, at der skal være frihed):
Klokkeringning
(Velkomst)
Bedeslag
Introitus
(Salme)
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Hilsen
Kollekt
(Salme)
En eller flere læsninger
(Trosbekendelse)
(Salme)
Tale
(Salme)
Autoriseret ritual (undtagen ved jordfæstelse)
(Salme)
Afslutningskollekt
Velsignelse (aronitisk eller apostolsk)
(Salme)
Exitus
I praksis vil man næppe have alle seks salmer (jeg bruger
kun den anden, tredje og fjerde og har ingen afslutningskollekt til begravelser), men det angiver gangen og variationsmulighederne i en mulig standardstruktur, der mimer højmessen, og som også kan bruges til fx gudstjenester med eller uden nadver på andre tidspunkter af ugen end søndag
morgen.
Ordningen kunne også bruges til skriftemålsgudstjenester. Også ved skriftemålet kunne man ønske sig en mere
sparsom autorisation kun af absolutionsformlen. I øvrigt er
der mærkeligt nok valgfrihed mellem to former til absolution i gudstjenestens indledning, men ikke til fælles eller
privat skriftemål.
I ønsket om andre kollekter i evt. nye standardordninger
for begravelse og vielse anfører jeg her den, jeg bruger til
begravelser, og mit forslag til en revision af afslutningskollekten ved vielse:
Begravelseskollekt
Almægtige, evige Gud, vi er kommet her for at tage
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afsked med N.N. og lægge ham/hende i dine hænder,
så han/hun kan vende tilbage til den jord, hvoraf han/
hun er kommet. Vi beder dig: Tag i nåde imod
ham/hende og styrk og trøst os i sorgen, så vi lever i
tro, håb og kærlighed, indtil også vi skal gå ind til den
evige hvile hos dig ved din søn, Jesus Kristus, vor
Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds
enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.
Vielsens afslutningskollekt
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for
ægteskabet, og vi beder dig: Vær med N.N. og N.N.,
der i dag har indgået ægteskab. Lad dem altid, også
selvom de ikke bliver fri for prøvelser, erfare din
nådige hjælp! Giv dem og os alle at leve vores liv her
på jorden i tro, håb og kærlighed og blive til evig tid
salige ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med
dig lever og regerer i Helligånds enhed, en sand Gud
fra evighed og til evighed.
Til sidst om kirkelige handlinger kun to ting. For det første, at man kunne ønske sig en endnu mere fri form til vielse af fraskilte og velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, hvor der både hos præst og brudepar kan være alle
mulige gode grunde til at ønske en anderledes ordlyd i ritualets kerne. For det andet, at jeg endnu har til gode at opleve
en ordination/præstevielse, der til punkt og prikke foregik
efter ritualbogens forskrifter, hvilket siger noget om forholdet til autorisation i bispekollegiet.

4. Autorisation og frihed
Ønsket om en mere fri ordning inden for nogle klart
afstukne rammer udspringer også af en frustration over
uklarheden i autorisationens rolle. I teorien bedriver størstedelen af landets præster (inkl. jeg selv) bevidst eller ubevidst selvtægt ved gudstjenester og kirkelige handlinger,
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uden at det har konsekvenser eller bliver påtalt. Derfor opstår der tvivl om, hvordan der egentlig bliver ført tilsyn med
ens embedsførelse, og der kan let komme en vilkårlighed i,
hvornår der slås ned, og hvornår der ikke reageres.
Derfor bør der være helt klare strukturer, man skal holde
sig indenfor, og helt klare rammer for, hvad der er stillet frit,
så man ikke skal være i tvivl om, hvad man må, eller uvidende pludseligt komme til at bryde reglerne, fordi de enten
var uklare, eller man i praksis havde vænnet sig til at forholde sig ret frit til nogle rammer, som fx en ny biskop pludselig slår hårdt ned på overtrædelse af.
Det skal være let at holde tilsyn med, om alting forgår
efter de gældende forskrifter. Biskopperne skal forholde sig
til rammerne som ufravigelige, også for menighedernes
skyld, og til udfyldelsen af dem, som de ville forholde sig til
en prædiken. Vilkårlighed kommer man aldrig helt til livs,
men det er ønskværdigt at bestræbe sig på det. Det forekommer mig også at være en uskik, at nogle biskopper systematisk tager på uanmeldt visitats (hvilket er deres arbejde), mens andre aldrig nogensinde kunne finde på det,
men kun kommer, hvis de bliver indbudt til at medvirke.
Desuden er det for mig uklart, hvori provsternes medvirken ved tilsynet foregår. Måske er jeg uoplyst på dette område, men jeg har iagttaget meget forskellige principper hos
forskellige provster, og det kan ikke have hjemmel i den
samme vedtagne lov eller praksis. Desuden trænger også
spørgsmålet om præsternes teologiske tilsyn med de kirkens
øvrige ansatte sig på. Er det en vigtig, obligatorisk opgave,
eller en mulighed – eller skal de helt lade være med det?
Denne bog handler ikke om autorisation og frihed, men
da dette spørgsmål i høj grad angår liturgien, er der hermed
gjort opmærksomt på det som noget, der skal tages stilling
ifm. med kommende liturgiarbejde. Her er der nok også
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brug for en større satsning på liturgisk viden og kompetencer, ideel set både på universitetet, pastoralseminariet og efteruddannelsen og i alle led af kirken fra menighedsråd til
biskopper.

5. Principper for en ny salmebog
Når vi engang skal have en ny salmebog, bør man efter min
mening overveje at reducere antallet af salmer, eller i det
mindste udvælge et antal kernesalmer, som anføres i et register. Et sådant register skal også angive passende salmer til
alle dage i kirkeåret, men i stedet for to gange i praksis
ubrugelige forslag kan der angives et par salmer, som er,
hvis ikke obligatoriske, så i hvert fald hører til blandt det repertoire, som man både af traditionelle og teologiske grunde
skal overveje grundigt ikke at gå uden om (jf. forskellige eksisterende håndbøger). Med en kanonisk liste over oplagte
salmer kan man også bedre argumentere for at prøve noget
nyt, fordi gudstjenestens forankring i den liturgiske tradition dermed sikres, uanset hvad man så ellers kaster sig ud i.
Sådan kan menigheden – og det er den, der bestemmer, om
den vil have nye salmer – også være sikret mod alt for
eksperimenterende præster og kirkemusikere med kronisk
fornyelsestrang, og vice versa.
Man kunne også vælge at inddele salmebogen helt anderledes, så den i stedet for at være ordnet efter trosbekendelsen var ordnet efter kirkeåret og/eller gudstjenesten og
andre kirkelige handlinger og lejligheder. Lige nu kan det
være svært at finde det, man skal bruge i en konkret situation, hvis man ikke kender salmebogen meget godt.
En fælles salmebog må siges at være en uopgivelig skat,
der skaber en fælles referenceramme for kirken. Derfor bør
den også som den nuværende indeholde bønner, ka-
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tekismus, højmesseordning og andre relevante tekster. Men
mindre end i den nuværende kan nok gøre det.
Desuden bør det overvejes at arbejde mere proaktivt med
traditionens salmer. I mere end 200 år turde man ikke røre
ved de gamle reformationssalmer, selvom de oprindeligt måske var blevet til i hast og manglede ensartethed i versemålet og præcision i det sproglige udtryk – og forekom
bedagede. Derfor var det let at smide dem ud med nye salmebøger.
Den situation skal vi ikke ende igen, for salmerne er bærere af den gudstjenestelige tradition. Derfor er det også efter min bedste overbevisning en fejl, at man har ført mange
af de indsungne salmer tilbage til en mere oprindelig ordlyd
med den nuværende salmebog. Nogle har vundet i poetiske
styrke og indre konsistens, men der er også gået andet tabt.
Der er lidt for meget kirke- og litteraturhistorisk tekstsamling over salmebogen med de mange årstal og digternavne
under de mere eller mindre uredigerede tekster, hvor man i
flere tilfælde har valgt førsteudgaven og ikke en senere omarbejdning til kirkebrug.
Det er svært at røre ved fx Grundtvigs sprog uden at
ødelægge det, men det er ikke umuligt. I et samarbejde mellem hymnologisk kompetente teologer, litterater, digtere,
musikere og lægfolk burde traditionens salmestof kunne undergå en forsigtig bearbejdelse og sproglig opdatering, så
det fremstår mere tidssvarende – hvis ikke digtere ville
binde an med deciderede gendigtninger, som Inger Christensen fx lykkedes med op til den nuværende salmebog,
uden at hun fik lov til at komme med. Hvis Grundtvig selv
kunne bearbejde sine salmer og forkorte drastisk i dem, når
de skulle i brug, så kan vi også fifle med dem i dag. Hvad
angår beskæring kunne man evt. overveje at lave udhævninger af enkelte vers i nogle af de lange salmer, som angav en
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forkortet form, de kunne synges i (fx DDS 2, v. 1-2 og DDS
674, v. 1-2 og 7, som Grundtvig selv forkortede sådan). I så
fald kunne man have en lille asterix til salmetavlen, når man
sang de forkortede udgaver.
I det hele taget skal der udtrykkes det ønske, at flere salmedigtere arbejder bevidst med at udfylde hullerne i det liturgiske salmerepertoire. Vi skal have ny salmer over de
gamle led som kyrie, gloria og halleluja, og vi skal have en
ny trossalme. Og vi skal ideelt set også have salmer til alle
læsninger, ikke mindst evangelierne.
Der skrives og synges for tiden mange nye salmer og
melodier. Det hele er naturligvis ikke lige godt. Anderledes
kan det ikke være. Det tager tid for en salme at blive indsunget og komme til sin ret. Grundtvig skulle vente til 1953
med at blive repræsenteret efter fortjeneste, Aastrup er
endnu ikke blevet det. Der skal naturligvis skrives til nuet,
og salmerne skal bruges i nuet, men kun det bedste, der kan
holde i længden, skal med i en kanonisk samling som den
danske salmebog. Derfor er der ikke noget pres med at få
officielle salmebogstillæg eller en ny salmebog. Kopimaskiner eller powerpoint kan hjælpe os løbende. Når vi har så
mange gode salmer og melodier fra de gamle århundreder,
så er det jo, fordi vi har glemt alt det middelmådige eller
dårlige, der også blev lavet. Traditionen forfines hele tiden,
og ved næste salmebog skal der nok tyndes endnu mere ud i
det ældre stof, så kun det bedste, der kan bruges, står tilbage.
Til sidst: En liturgisk vejledning til en ny højmesseordning bør også indeholde en kort indføring i salmevalg og
salmernes betydning for liturgien. Jeg håber, jeg med denne
bog har lagt brikkerne til, hvad der kunne stå i en sådan.
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*
Og det skal så lede op til afslutningen på det hele: Jeg håber, at jeg med denne bog har givet et godt fundament for at
forstå den rige tradition, vi er en del af med vores gudstjeneste og dens salmeskat. Måske har jeg også givet nogle af
byggestenene til arbejdet med at forny og viderebringe gudstjenesten til kommende slægter, sådan at vi i en gylden aftenstund under sang kan atter bygge på den gamle klippegrund (DDS 384). Det var en bøn, den ene af gudstjenestens
grundlæggende ytringer, den anden er lovprisning, og det
skal så blive det allersidste (DDS 363):
Lov, pris og tak, at du lod lyde
din frelses ord på alle sprog
med kraft til selv sig vej at bryde
og blive hørt i hver en krog,
så nu du kan med faderglæde
se dine børn frimodigt træde
med lovsang for dit ansigt frem.
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