
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Katekismus-gudstjeneste 16 
Ølgod kirke 14. februar 2010 kl. 10.45 
2. trosartikel: Om Jesus Kristus – Frelseren 
 

Jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af 
Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje 
dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, 
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. 
 
 
 

Kollekt 
Herre, Jesus Kristus, vor evige Frelser! Vi takker dig for din store kærlighed til os og alle mennesker. 
Tak, at du har befriet os fortabte og skyldige menneske og tilgivet alle vore synder for din lidelses, døds 
og opstandelses skyld. Tak, at du har friet os fra dødens og Djævelens magt. Vi takker dig også, fordi du 
er vor gode herre, som vi får lov at tjene og lyde. Tak for, at du er ved Faderens højre hånd og går i 
forbøn for os, og at du kommer igen en dag og gør alting nyt. 
Vi bekender, at vi ofte glemmer din store kærlighed og frelse. Vi bekender også, at vi nogle gange 
kommer i tvivl om din nåde og tilgivelse, eller at vi bygger på vor egen kristendom frem for på dig, 
Herre Jesus. 
Hjælp os at holde fast ved den gode bekendelse til dig, mens vi venter på den dag, hvor du med 
din Far og den gode Helligånd vil genoprette det rige, hvor alt er såre godt. Dér, hvor vi skal få 
lov at se dig og lovprise dig, én sand Gud fra evighed og til evighed. 
 
 

GT-læsning 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas (om Herrens lidende tjener): 
4Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore  

lidelser, han bar; og vi regnede ham for en,  
der var ramt, slået og plaget af Gud. 
5Men han blev gennemboret for vore overtrædelser  
og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi  

kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. 
6Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej;  

men Herren lod al vor skyld ramme ham. 
7Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke  

sin mund; som et lam, der føres til slagtning, som et får,  
der er stumt, mens det klippes,  

åbnede han ikke sin mund. 
8Fra fængsel og dom blev han taget bort.  

Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort  
fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt. 

9Man gav ham grav blandt forbrydere 

og gravplads blandt de rige, skønt han ikke  
havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. 
10Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. 
Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom  

og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. 
11Efter sin lidelse ser han lys, han mættes ved sin  

indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange,  
og han bærer på deres synder. 
12Derfor giver jeg ham del med de store,  
med de mægtige deler han bytte, fordi han  

hengav sit liv til døden og blev regnet blandt  
lovbrydere. Men han bar de manges synd  

og trådte i stedet for syndere.         
     (Esajas’ Bog, kap. 53,4-12 – side 654) 

 
 

NT-læsning 
Epistlen skriver apostlen Paulus til galaterne (om barnekår i stedet for trællekår): 
4Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, 5for at han skulle løskøbe dem, der  
var under loven, for at vi skulle få barnekår.                                (Galaterbrevet, kap. 4,4-5 – s. 1064) 
 
 

Evangelium  
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Jesus forudsiger sin lidelse og død og opst.): 
”31Han tog de tolv til side og sagde til dem: »Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om 

Menneskesønnen, skal opfyldes: 32Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og  
spytte på ham; 33de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå.« 34Men de fattede ikke 

noget af dette; det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt.”  
                                                                              (Lukas-evangeliet, kap.18,31-34 – side 947) 
 



Luthers lille Katekismus 
1529. Se ”Den danske Salmebog” s. 968 
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Trosbekendelsen 

DEN ANDEN ARTIKEL: Om frelsen  
 

Hvad vil det sige? 

SVAR: Jeg tror, at Jesus Kristus, sand Gud, født 
af Faderen i evighed, og også sandt menneske, 
født af Jomfru Maria, er min Herre, som har 
frelst mig fortabte og fordømte menneske, 
løskøbt og gjort mig fri fra alle synder, fra døden 
og fra Djævelens magt, ikke med guld eller sølv, 
men med sit hellige og dyrebare blod og med sin 
uskyldige lidelse og død, for at jeg skal tilhøre 
ham og leve under ham i hans rige og tjene ham i 
evig retfærdighed, salighed og uskyld, ligesom han 
er opstået fra døden, lever og regerer i evighed. 
Det er vist og sandt. 

Den anden artikel: Om frelsen 
 

Det vil sige: Jeg tror, at Jesus Kristus er min Herre. 
Han er sand Gud, født af Faderen fra evighed af, 
og sandt menneske, født af Jomfru Maria. Han har 
befriet mig fortabte og skyldige menneske. Han 
har tilgivet mig alle synder og friet mig fra dødens 
og Djævelens magt med sit hellige blod og sin 
uskyldige lidelse og død. Han er stået op fra de 
døde, lever og regerer for evigt. Det har Jesus 
Kristus gjort, for at jeg skal være hans, leve med 
ham og altid tjene ham. 

 

Jesu fornedrelse 
 
gav afkald på Guds skikkelse 

tog en tjeners skikkelse på 

blev mennesker lig 

blev gjort til synd 

blev lydig indtil døden 

nedfaret til dødsriget 

Jesu ophøjelse 
 
Derfor har Gud højt ophøjet ham: 

på tredje dag opstanden fra de døde 

opfaret til himmels 

sidder ved Guds, den almægtiges, højre hånd 

han skal komme at dømme levende og døde 

skænket navnet over alle navne 

 

Jesus er 
 

     •  Gud og menneske! 

     •  Genopretter og forsoner! 

     •  Herre! 

 

Jesus er enestående 
 

     •  Kristus alene 

     •  Nåden alene 

     •  Troen alene 

 
Guds søn 
1 Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, 2 men nu ved dagenes 

ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. 
3 Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde 

skaffet renselse for vore synder, tog han sæde ved den Højestes højre hånd i det høje, 4 og han er blevet så meget mægtigere 
end englene, som det navn, han har arvet, overgår deres. (Hebræerbrevet 1 – side 1098) 


