
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Katekismus-gudstjeneste 10 
Ølgod kirke 28. juni 2009 kl. 10.45 
 
 

Kollekt 
Gud, vi takker dig, fordi du advarer os imod den tomme gevinst, som misundelsen er. Tak for alle de 
anledninger du giver os til at glæde os over andres lykke og fremgang og for alt det, du har givet os.  
Tak for hver gang vi møder et medmenneske, som glæder sig med os. Og tak for den styrkelse af 
fællesskabet det er, hver gang vi vender os bort fra misundelsen og i stedet for hjælper hinanden i 
taknemmelighed og glæder over de medmennesker, du har givet os. 
Vi bekender for dig, at begæret bor dybt i os og ofte stikker sit grimme ansigt frem for at ødelægge. 
Vi beder om din tilgivelse for Jesu død og opstandelses skyld. Og vi beder om nåde til at slippe begæret 
efter det, der er i denne verden og alene begære det, der hører Himlen til. 
Herre, vi kan ikke leve uden dig. Giv os din velsignelse til at leve dig til ære her i verden og blive til evig 
tid salige ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én 
sand Gud fra evighed og til evighed. 
 

 

GT-læsning 
Denne hellige lektie skrives i 2. Mosebog kap. 20: (De ti Bud) 
”Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans 
okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.” (2.Mos.20,17 – side 73) 
 

Epistel-læsning 
Epistlen skriver apostlen Paulus i Filipperbrevet kap. 2: 
(Lydighed og ydmyghed efter Kristi sind) 
”1Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølel-
se betyder noget, 2så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, 
med én sjæl og ét sind. 3Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre 
højere end jer selv. 4Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. 5I skal have det 
sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus… 
12Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige: Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da 
jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. 13For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for 
hans gode vilje. 14Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, 15så I kan være uangribelige og uden 
svig, Guds lydefrie børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden 16og holder 
fast ved livets ord, til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves.” 
(Fil.2,1-5.12-16 – side 1075) 
 

Evangelie-læsning 
Evangeliet skriver evangelisten Lukas i kap. 12: (Lignelsen om den rige bonde) 
”13En i skaren sagde til Jesus: »Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig.« 14Men han 
svarede: »Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?« 15Og han sagde til dem: »Se jer for 
og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har 
overflod.« 16Og han fortalte dem en lignelse: »Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. 17Han tænkte 
ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. 18Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg 
river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. 19Og jeg vil 
sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær 
glad! 20Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har 
samlet? 21Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.«” (Luk.12,13-21 – s. 938) 
 

Om begæret: ”Lysten til det, som er godt og smukt, bliver en forbandelse, 

når det bliver til begær. Det tager magten over mig. Begæret bilder mig ind, at der 
er noget, jeg ikke kan leve uden. Det var begæret, der førte synden ind i verden… 
Men det er også begæret, der holder synden levende.” 

(Flemming Stidsen: Vær fuldkommen – Udfordringen fra De ti Bud. Logos Media 2006) 



Petter Dass digter om katekismus 
Melodi: Gak ud, min sjæl, betragt med flid 
 
1. Begærlighed og ligeså 
opsluger alt, hvad hun kan få, 
som kræft omkring sig æder. 
Jo mere hende bæres til 
jo mere hun dog have vil, 
og bli´r dog aldrig feder´. 

2. Lad derfor hver beholde sit, 
og vær fornøjet så med dit, 
som dig af Herren gives. 
Vær ej din næste tung og svar; 
men tak din Gud, for hvad du har, 
så skal du rolig trives. 

 
 

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

De ti Bud 

Katekismus Updated 
2006 
 

De ti Bud 
 

Det niende Bud: 
Du må ikke begære din næstes hus. 
 
Hvad vil det sige? 
SVAR: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke med 
list efterstræber vor næstes ejendom eller hus og 
under dække af ret tilegner os det, men hjælper og 
støtter vor næste, så han kan beholde det. 
 

 

Det niende Bud 
Du må ikke begære din næstes hus. 
 
Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke 
misunder vores medmenneske, hvad han ejer, 
eller forsøger at narre det fra ham. I stedet skal vi 
respektere, hvad han ejer, og hjælpe ham til at 
beholde det. 
 

 

Det tiende Bud: 
Du må ikke begære din næstes hustru, karl, pige, 
kvæg eller hvad der er hans. 
 
Hvad vil det sige? 
SVAR: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke 
lokker, tvinger eller tager kone, tjenestefolk eller 
kvæg fra vor næste, men tilskynder dem til at blive, 
hvor de er, og gøre, hvad de skal. 
 

 

Det tiende Bud 
Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl 
eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget 
som helst af din næstes ejendom. 
 
Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke 
misunder vores medmenneske hans ægtefælle, 
børn eller medarbejdere. I stedet skal vi respek-
tere vores medmenneske og søge at styrke hans 
forhold til dem, der står ham nær. 
 

 

De to oftest omtalte synder i Bibelen og nutidens aviser udspringer begge af begæret: 

 Seksuelle synder – er et begær efter egen tilfredsstillelse. Er også dækket af det 6. bud. 

 Havesygen – både begæret efter materielle ting og magt. Er også dækket af det 7. bud. 
Det 9. og 10. bud går spadestikket dybere og afslører begæret. Skulle nogen mene, at han eller hun kan 
overholde det 6. og 7. bud i ord og handling, så kræver det 9. og 10. bud også, at de overholdes i sindet. 
Det kan godt være, at jeg rent juridisk ikke gør noget forkert, men moralsk kan det være forkasteligt, 
fordi mine handlinger er drevet af begæret. 
 

PS. Lader vi billedforbudet i 2.Mos.20,4 være det andet bud, sådan som jøderne og de reformerte kirker 
gør, rykker alle de øvrige bud et nummer i rækken. De to sidste bud læses da som ét bud.  
Augustin (354-430) er den, som føjer de to første bud sammen til ét og deler det sidste i to.  

 

 
Præludium: 
”Du skal elske Herren din Gud” 
 

Postludium: 
Orgelkoral af J.S.Bach over Luthers 
salme: ”Dies sind dei heil´gen zehn 
Gebot” 


