
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Katekismus-gudstjeneste 13/14 
Bejsnap kirke 22. nov. 2009 kl. 10.45 
1. trosartikel: Om Gud Fader – Skaberen 
 
 

Kollekt 
Herre, vor Gud, almægtige, himmelske Far! 
Vi takker og priser dig, for du har skabt os og alle andre skabninger; du opretholder daglig alt og giver 
os alt, hvad vi trænger til legeme og sjæl. 
Vi bekender, at vi ofte glemmer det, du gør, og glemmer at takke dig for det. Vi bekender også, at vi nogle 
gange behandler både andre og os selv, som om vi ikke var dine skabninger. 
Derfor beder vi dig om, at du vil tilgive os og retlede os! Mind os om, hvem vore medmennesker og vi 
selv er i dine øjne og giv os syn for hele dit vidunderlige skaberværk. 
Vi takker dig, treenige Gud, at du i din ufattelige godhed giver os ansvar, værdi og syndernes forladelse. 
Hjælp os til at tjene dig og leve efter din vilje blandt al din skabning på jord, mens vi venter på, at du vil 
skabe en ny himmel og en ny jord, hvor du skal æres og tilbedes som Fader, Søn og Helligånd, én sand 
Gud fra evighed og til evighed. 
 

 

GT-læsning: 
Salmisten skriver: 
”1Bryd ud i jubel for Herren, I retfærdige, 
lovsang er dejlig for de retskafne. 
2Pris Herren med citer, 
spil for ham på tistrenget harpe. 
3Syng en ny sang for ham, 
spil dejligt til jubelråb. 
 
4Herrens ord er sandt, 
alt, hvad han gør, står fast. 
5Han elsker ret og retfærdighed, 
Herrens godhed fylder jorden. 
6Ved Herrens ord blev himlen skabt, 
hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund. 
7Han samler havets vand som i en lædersæk 
og det store dyb i sine forrådskamre. 
8Hele jorden skal frygte Herren, 
alle verdens beboere skælve for ham. 
9For han talte, og det skete, 
han befalede, og det stod der. 
10Herren gør folkenes råd til intet, 
han hindrer folkeslagenes planer. 
11Herrens råd står fast til evig tid, 
hans planer varer i slægt efter slægt. 

 
12Lykkeligt det folk, der har Herren til Gud, 
det folk, han udvalgte sig til ejendom. 
 
13Herren ser ned fra himlen, 
han ser alle mennesker. 
14Fra sin bolig iagttager han 
alle dem, der bor på jorden. 
15Han har skabt alle hjerter 
og giver agt på alle deres handlinger. 
16Ingen konge frelses ved sin store hær, 
ingen helt reddes ved sin store kraft. 
17Hesten er en svigefuld hjælper, 
trods sin store styrke redder den ingen. 
18Men Herrens øjne hviler på dem, der frygter ham, 
og som venter på hans godhed, 
19så han redder dem fra døden 
og holder dem i live under hungersnød. 
 
20Vi længes efter Herren, 
han er vor hjælp og vort skjold. 
21Ham glæder vort hjerte sig over, 
vi stoler på hans hellige navn. 
22Lad din godhed komme over os, Herre, 
for vi venter på dig.”           (Salme 33 – side 496) 

 

NT-læsning: 
Epistlen skriver apostlen Paulus i Romerbrevet (Guds vrede over menneskers uretfærdighed): 
”18For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker 
sandheden med uretfærdighed. 19Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo 
åbenbaret det for dem. 20For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet 
ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. 21For de kendte Gud, 
og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i 
deres uforstandige hjerte. 22De hævdede at være vise, men blev tåber, 23og de skiftede den uforgængelige Guds 
herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. 
24Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. 25De 
udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen 
– han være lovet til evig tid! Amen.” (Romerbrevet 1,18-25 – side 1021-22) 



Evangelium: 
Evangeliet skriver evangelisten Lukas (Marias lovsang): 
”46Da sagde Maria: 
Min sjæl ophøjer Herren, 
47og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! 
48Han har set til sin ringe tjenerinde. 
For herefter skal alle slægter prise mig salig, 
49thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. 
Helligt er hans navn, 
50og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, 
varer i slægt efter slægt. 
51Han har øvet vældige gerninger med sin arm, 

splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker; 
52han har styrtet de mægtige fra tronen, 
og han har ophøjet de ringe; 
53sultende har han mættet med gode gaver, 
og rige har han sendt tomhændet bort. 
54Han har taget sig af sin tjener Israel 
og husker på sin barmhjertighed 
55– som han tilsagde vore fædre – 
mod Abraham og hans slægt til evig tid.” 

(Lukas-evangeliet 1,46-55 – side 920) 
 

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

DEN FØRSTE ARTIKEL: Om skabelsen 
Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og 
jordens skaber. 
 

Hvad vil det sige? 
SVAR: Jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre 
skabninger, har givet mig krop og sjæl, øjne, ører 
og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og stadig 
bevarer dem, desuden tøj og sko, mad og drikke, 
hus og hjem, kone og børn, jord, kvæg og alt, hvad 
jeg ejer; at han forsyner mig rigeligt og dagligt med 
alt, hvad jeg behøver til livets ophold, skærmer mig 
mod alle farer og beskytter og bevarer mig mod alt 
ondt; og alt det af ren og skær faderlig, 
guddommelig godhed og barmhjertighed, uden at 
jeg har fortjent det eller er værdig til det. For alt 
dette skylder jeg at takke og prise og tjene og lyde 
ham. Det er vist og sandt. 

Den første artikel: Om skabelsen 
Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himlens 
og jordens skaber. 
 

Det vil sige: Jeg tror, at Gud har skabt mig og 
alle andre skabninger. Jeg tror, at han har givet 
mig legeme og sjæl, øjne, ører og alle lemmer, 
fornuft og sanser, og at Gud i dag opretholder 
alt. Jeg tror, at han giver mig mad og tøj, hus og 
hjem, familie og venner og alt, hvad jeg trænger 
til. Jeg tror, at Gud hjælper mig i al fare og 
bevarer mig mod alt ondt. Det gør han af nåde 
og godhed, uden at jeg har gjort mig fortjent til 
det. For alt det skylder jeg at takke ham, tjene 
ham og leve efter hans vilje. 

 

”Derpå følger rimeligt nok troen, som forelægger alt det for os, som vi skal forvente at modtage af Gud, og, for at sige det kort, 
lærer os at erkende Gud. Dette skal netop sætte os i stand til at gøre alt det, som vi ifølge De ti Bud skal… For hvis vi af egne 
kræfter kunne holde De ti Bud, behøvede vi hverken Trosbekendelsen eller Fadervor.” (Luthers Store Katekismus) 
 

 

Gud er treénig 
Gud er Fader, Søn og Helligånd. 
Han er Skaberen, Forløseren og 
Helliggøreren. Gud er én og dog 
tre. Han er ét væsen med én vilje, 
én tanke, ét sind. Gud åbenbarer 
sig i tre personer. Vi tror på én 
Gud! 
Ligesom vand (H2O) har tre 
fremtrædelsesformer: som damp 
– væske – is, har Gud tre frem-
trædelsesformer. Alle tre person-
er er ligeværdige i treenheden. 
For tanken er dette svært at 
begribe Gud. 

 Den første trosartikel er de kristnes svar på det første bud. 
 

Gud er 
 Hellig (se forklaringen til Det første Bud). 

 Skaberen, der er ophav til alt det skabte. Den evige har skabt 
tid og rum af intet. Mennesket er skabt i Guds billede, som den 
eneste skabning, der har et personligt forhold til Gud som 
mulighed. 

 Opretholderen, der har omsorg for alle sine skabninger. 

 Fader til sønnen, Jesus Kristus. Og gennem Guds 
forunderlige frelses-handling er han også fader til alle frafaldne 
skabninger, som gennem dåb og tro på Jesus, tilhører ham. 

 Den Almægtige, som har al magt i Himlen og på jorden, for 
hvem intet derfor er umuligt! 

 Herren, den herre, som jeg bøjer mig for, tilbeder og tjener. 
 


