
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Katekismus-gudstjeneste 12 
Ølgod kirke 11. oktober 2009 kl. 10.45 
 
 

Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Far! 
Vi hører og ser, at ondskaben findes. Den ødelægger, den skaber lidelse, den fylder os med frygt og 
afmagt. Og vi mærker, at ondskaben også findes inden i os, at vi også volder hinanden lidelse og sorg. 
Vi bekender, at denne verdens fyrste langt mere, end vi bryder os om at tænke på, har en medhjælper i os. 
Derfor beder vi dig om, at din Hellige Ånd vil oplyse os og styrke os i den åndelige kamp mod den 
onde og alt ondt i os og i vores verden. 
Vi takker dig, Jesus Kristus, at du én gang for alle har sejret over Djævelen ved din død og opstandelse i 
vort sted. Vi takker dig for din forbøn og beskærmelse. Må den dag snart komme, hvor du endeligt vil 
lade Djævelen og hans åndehær opsluge af fortabelsen, og du endeligt vil forløse os, så vi bliver til evig 
tid salige ved dig, Jesus Kristus, vor Herre, som med din Far lever og regerer i Helligånds enhed, én 
sand Gud fra evighed og til evighed. 
 

 

GT-læsning: 
Salmisten skriver: 

 

 

 

NT-læsning:   
Epistlen skriver apostlen Paulus i Efeserbrevet (Frelsen af nåde): 
”1Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, 2som I før vandrede i, da I lod 
jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i 
ulydighedens børn. 3Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og 
vi var af natur vredens børn ligesom de andre. 4Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store 
kærlighed, han elskede os med, 5gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus – af nåde 
er I frelst – 6og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, 7for i de 
kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. 8For af den 
nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. 9Det skyldes ikke gerninger, for at ingen 
skal have noget at være stolt af. 10For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud 
har lagt til rette for os at vandre i.” (Efeserbrevet 2,1-10 – side 1068-69) 
 

Evangelium: 
Evangeliet skriver evangelisten Johannes (Jøderne og Abraham): 
”31Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine 
disciple, 32og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« 33De svarede ham: »Vi er 
Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?« 34Jesus 
svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. 35Men trællen bliver 
ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. 36Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I 
være virkelig frie. 37Jeg ved, I er Abrahams efterkommere; men I vil have mig slået ihjel, fordi 

”1For korlederen. Af David. 
 

Tåberne siger ved sig selv: 
»Gud er ikke til!« 
De handler ondt og afskyeligt, 
ingen gør godt. 
2 Herren ser fra himlen 
ned over menneskene 
for at se, om der er en forstandig, 
én der søger Gud. 
3 De er alle kommet på afveje, 
alle er fordærvede; 
ingen gør godt, 
ikke en eneste. 

 

 

4 Forstår de intet, alle de forbrydere, 
som lever af at æde mit folk? 
De påkalder ikke Herren. 
5 Da skal de gribes af rædsel, 
for Gud er med en retfærdig slægt. 
6 Gør blot den hjælpeløses planer til skamme, 
Herren er dog hans tilflugt! 
 

7Gid Israels frelse må komme fra Zion! 
Når Herren vender sit folks skæbne, 
skal Jakob juble og Israel glæde sig.” 
(Salme 14 – side 485) 



mit ord ikke når ind til jer.  38Jeg siger, hvad jeg har set hos Faderen; og I gør også, hvad I har hørt af jeres fader.« 
39De svarede: »Vores fader er Abraham.« Jesus sagde til dem: »Hvis I var Abrahams børn, ville I gøre Abrahams 
gerninger. 40Men nu vil I have mig slået ihjel, et menneske, der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud. Sådan 
gjorde Abraham ikke. 41I gør jeres faders gerninger.« Da sagde de til ham: »Vi er ikke uægte børn; vi har kun én 
fader, og det er Gud.« 42Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået 
og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. 43Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg 
siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. 44I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han 
har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med 
løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. 45Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. 
46Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? 47Den, der er af 
Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud.«” (Johannes-evangeliet 8,31-47 – side 969) 
 

Luthers lille Katekismus 
1529. Se ”Den danske Salmebog” s. 966 
 

Skriver ikke om forsagelsen 

Katekismus Updated 
2006 
 

Forsagelsen 
 

N. F. S. Grundtvig indførte, at dåbsbekendelsen 
(den apostolske trosbekendelse) blev anvendt som 
erstatning for trossalmen (DDS 437). Derfor frem-
sagde han ’exorcisme’-leddet fra dåben før trosbe-
kendelsen. 
 

 

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

Det vil sige: Jesus Kristus har sejret over Djævelen. 
Derfor siger jeg nej til Djævelen og alt, hvad der 
kommer fra ham, uanset hvordan det møder mig. 
 

 

Djævelen er 

 de faldne engles anfører. 

 Guds modstander. 

 ophav til al løgn og alt ondt. 
 

Djævelen har gode medarbejder i os. 

 Oftest ubevidst, når vi blot gør, hvad vi har lyst 
til! Synden har ødelagt vort sind og samvittighed, 
så vi ikke altid skønner, at vi handler ondt. 

 Sjældent bevidst, når vi lader os bestemme af 
djævelsk ondskab. Enten af frygt for eller af 
kærlighed til Djævelen. 

 

Ondskab har dybest set sin rod i Djævelens oprør mod Gud. Ondskab er menneskelig ondskab. Og 
derfor bliver mennesket draget til ansvar for sin synd. Ligesom Djævelen fra begyndelsen er bestemt til 
den evige fortabelse. 
 

Jesus er i kampen mod Djævelen vores stedfortræder! 

 Jesus sejrede over Djævelen i det liv, han levede i vort sted. 

 Jesus sejrede over Djævelen ved den død, han døde i vort sted. 

 Vi sejrer alene over Djævelen i det liv, vi lever ved at forsage ham. Vi kan alene dække os under 
Jesu allerede vundne sejr. I fristelsen må vi forkynde Jesus for Djævelen! I nederlaget må vi 
forkynde Jesus for os selv! 

 

Djævelen opleves stærkest, hvor et menneske søger Gud. Dér hvor et menneske er ligegyldig i forhold 
til Gud, lader Djævelen mennesket i fred. Han arbejder gennem frygt (som en brølende løve), lysten 
(begæret) og det tilsyneladende uskyldige (som en lysende engel). 
 

To lige store fejl 
”Med hensyn til djævle er der to lige store og helt modsatrettede fejl, mennesker kan gøre. Den ene er at lade være med at 
tro på, at de eksisterer. Den anden er at tro på dem og nære en overdreven og usund interesse for dem. Djævelen selv er lige 
tilfreds med begge fejl og fryder sig lige så meget over en materialist som en satanist” (C. S. Lewis). 

”Guds Søn har gjort mig 
fri fra Satans tyranni!” 

H. A. Brorson 


