
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Katekismus-gudstjeneste 15 
Bejsnap kirke 24. januar 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 tjener): 
1Se min tjener, ham støtter jeg, 
min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. 
Jeg lader min ånd komme over ham, 
og han skal bringe ret til folkene. 
2Han skriger ikke, han råber ikke, 
han løfter ikke sin røst i gaderne. 
3Det knækkede rør sønderbryder han ikke, 
den osende væge slukker han ikke, han fører retten til sejr. 
4Han bliver ikke svag og knækkes ikke, 
til han har ført retten igennem på jorden; 
de fjerne øer venter på hans belæring. 
5Dette siger Gud Herren,  
han som skabte himlen og spændte den ud, 
som bredte jorden ud med dens vækster, 
som gav åndedræt til folkene på jorden, 

livsånde til dem, der færdes på den: 
6Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed; 
jeg tager dig ved hånden. 
Jeg danner dig og gør dig 
til en pagt med folket, til et lys for folkene. 
7Du skal åbne de blindes øjne, 
føre fangerne ud af fængslet 
og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet. 
8Jeg er Jahve, det er mit navn! 
Jeg giver ikke min ære til nogen anden 
eller min pris til gudebillederne. 
9Hvad der tidligere blev sagt, det er sket, 
nu fortæller jeg det nye; 
før det spirer frem, forkynder jeg det.         

     (Esajas’ Bog, kap. 42,1-9 – side 642) 
 

NT-læsning 
Epistlen skriver apostlen Paulus til filipperne (om lydighed og ydmyghed efter Kristi sind): 
5I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, 
6han, som havde Guds skikkelse, 
regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, 
7men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på 
og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, 
8ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, 
Ja, døden på et kors. 

9Derfor har Gud højt ophøjet ham 
og skænket ham navnet over alle navne, 
10for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, 
i himlen og på jorden og under jorden, 
11og hver tunge bekende:  
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. 
(Filipperbrevet, kap. 2,5-11 – s. 1075) 

 

Evangelium 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (om Peters bekendelse): 
13Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at  
Menneskesønnen er?« 14De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen  
Jeremias eller en anden af profeterne.« 15Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?«  
16Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« 17Og Jesus sagde til ham:  



»Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. 18Og jeg siger dig, 
at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. 19Jeg vil give dig 
nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være 
løst i himlene.« 20Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. 21Fra da af begyndte Jesus at 
lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de 
skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. 22Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: 
»Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!« 23Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! 
Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.«  
(Mattæus-evangeliet, kap.16,13-23 – side 878) 
 

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. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jesus er sand Gud og sandt menneske 
Jesus er Gud fra evighed. Han var med ved skabelsen af verden. Han er med i Guds frelsestanker fra 
begyndelsen – bestemt til at frelse os. Han er lovet os allerede i Det gamle Testamente. 
Med Jesu fødsel – kaldet inkarnationen – begynder opfyldelsen af løfterne i Det gamle Testamente. Jesus, født af 
jomfru Maria, er et menneske i kød og blod ligesom os. 
Et menneske måtte han være for at kunne lide og dø; men da ingen, som kun er et menneske, kunne bære 
menneskeslægtens synd og Guds vrede og lovens dom, svare til den guddommelige retfærdigheds krav, og 
overvinde døden, Djævelen og helvede – så måtte han også være sand Gud. 
Det menneskelige og det guddommelige i Jesu person adskilles aldrig i det bibelske vidnesbyrd. Men der skelnes. 
Det bibelske vidnesbyrd forbliver paradoksalt: han er almægtig, alvidende og allestedsnærværende og samtidig 
sandt menneske. 
 

Jesus Kristus, vor Herre 
Jesus er hans navn. Og hans navn betyder det, han er, nemlig ’frelser’. 
Kristus er hans titel. Og hans titel betyder det, han er, nemlig ’den salvede’, den som er indsat af Gud til en 
bestemt opgave på Guds vegne. 
Herre er hans stand. Han er Herren, den Gud, som troner over al skabningen. Han er den evige, ophøjede, som 
ethvert menneske bør adlyde og underkaste sig i alt. 

ÅSS 168 
1. Hvad mener du om Kristus? Hvad er vel han for dig, 

for dig, som her på jord hans ord kan høre? 

Lod du ham for dit hjerte ret åbenbare sig, 

så han dig til sit barn har kunnet gøre? 

Er ene han din tilflugt og frelsens vej for dig, 

din tryghed her i livet, dit håb evindelig - 

er ene han din trøst mod dine synder? 
 

2. Hvad mener du om Kristus? Han er måske ej mer 

end blot en lærer som så mange andre? 

En mester, op til hvilken du som et mønster ser, 

med forsæt selv derefter fromt at vandre? 

O, er han intet andet end fyldekalk og grus, 

hvormed du kun vil styrke dit eget fromhedshus? 

Hvor ringe gavn du da har af din Kristus! 

 

3. Hvad mener du om Kristus? Om hans forsoningsdød 

for dine og for verdens synder alle? 

O, har du endnu aldrig i rigtig syndenød 

i tro ham lært som frelser at påkalde, 

da ved du endnu intet om kraften af hans navn, 

som er for arme hjerter en tryg og stille havn, 

hvor de for evigt finder fred og hvile. 
 

4. Hvad mener du om Kristus? Vi spørger end en gang, 

thi på dit svar beror jo selve livet. 

Er han dit alt på jorden, er ene han din sang, 

og er til liv ej andet navn dig givet, 

da kan du svare trøstigt, trods vantros spot som løn: 

"Jeg tror, at han er Kristus, den levende Guds Søn, 

som mig har frelst fra evig død til livet!" 
Lina Sandell 1864 

 


