
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Katekismus-gudstjeneste 2 
Ølgod kirke 28. september 2008 kl. 10.45 
 
 

Kollekt 
Gud, vi takker dig for den store barmhjertighed, du viser os ved at ville være vores Gud – helt uden 
vores fortjeneste og uden, at vi har presset dig til det. Tak, at du tager dig af os under alle forhold. Vi 
takker dig for, at der kun er én Gud, så vi ikke skal løbe til mange guder og altid være ængstelig for, om 
vi har henvendt os til den rette. Gud, tak for, at du har talt til os i almindeligt menneskesprog, som vi 
kan forstå. Vi bekender for dig, at vi ikke i vort inderste vil dig, at vi igen og igen gør os selv til gud i 
vort eget liv, og at vi venter alt godt fra andre sider end din. 
Nu beder vi dig, den eneste virkelig og levende Gud, at du til stadighed vil drage os ind til dig i troens 
afhængighed og tilbedelse. Vi beder om nåde til at vende os bort fra alt det, som vil have din plads i vore 
hjerter, så du også får lov at være Gud i vore hjerter, og vi bliver 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. Amen. 
 

 

GT-læsning 
[Israels Gud, den eneste Gud]  
(5.Mosebog 6,4-15 – side 168-169) 

 

NT-læsning 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: [Talen på Areopagos] 
22Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde: »Athenere! Jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. 23For 
da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en ukendt gud. 
Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. 24Gud, som har skabt verden med alt, hvad den 
rummer, og som er Herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. 25Heller ikke lader Gud sig 
tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting; 26og af 
ét menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser 
for, hvor de skal bo –  27for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er 
langt borte fra en eneste af os. 28For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt: ›Vi 
er også af hans slægt.‹ 29Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller 
sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. 30Efter at Gud har båret over med tidligere tiders 
uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, 31for han har fastsat en dag, da han 
vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort 
troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde.« (Apostlenes Gerninger 17,22-31 – side 1007) 
 

Evangelium 
Evangeliet skriver evangelisten Mattæus: [Jesu fristelse i ørkenen] 
1Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. 2Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre 
nætter, led han til sidst sult. 3Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her 
skal blive til brød.« 4Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert 
ord, der udgår af Guds mund.‹ « 5Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde 6og 
sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet: 
Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.« 
7Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: ›Du må ikke udæske Herren din Gud.‹ « 8Igen tog Djævelen ham 
med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed 9og sagde til ham: »Alt 
dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.« 10Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan! For der 
står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹ « 11Da forlod Djævelen ham, og se, der kom 

engle og sørgede for ham. (Mattæus-evangeliet 4,1-11 – side 861) 
 

Dagens Præludium: Helft mir Gottes Güte preisen 

(Guds godhed vil vi prise) af J.N.Hanff 

Dagens Postludium: ”Du skal elske Herren din Gud” 



Luthers lille Katekismus 
1529. Se ”Den danske Salmebog” s. 965 
 

De ti Bud 

Katekismus Updated 
2006 
 

De ti Bud 
Det første bud 
Du må ikke have andre guder. 
 

Det vil sige: Vi skal over alle ting frygte og elske 
Gud og stole på ham. 

Det første bud 
Du må ikke have andre guder end mig.  
 

Det vil sige: Vi skal frem for alt frygte og elske 
Gud og stole på ham, så vi ikke sætter noget af 
det, Gud har skabt, eller som vi selv kan skabe, 
højere end Gud. 

 
”Gud talte alle disse ord: »Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af 
trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig…” (2. Mosebog 20,1-3 – side 72). 
 

 Hvad er en gud? 
En gud er det, hvoraf man venter sig alt godt, og som man tager sin tilflugt til i al nød. Hjertets 
tillid og tro frembringer både Gud og afgud. For det, dit hjerte hænger ved, det, du stoler på, 
det er egentlig din Gud. (Martin Luther: Den store Katekismus, 1529) 
 

 Findes der andre guder? 
Nej, der findes ingen andre, som er lige med Gud. Der findes kun én virkelig, sand og levende 
Gud. Men der findes mange afguder. 
En afgud er en menneskeskabt gud, som kan være er en ting, et menneske (idol) eller et bestemt 
tankesystem. 

 

 Et eksempel på afgudsdyrkelse (Kong Asa) 
2. Krønikebog kap.16,7-9 – side 397 
 

 Materialisme – vor tids afgudsdyrkelse 
Kolossenserbrevet kap.3,5 – side 1080 
Mattæus-evangeliet kap.6,24 – side 865 
2. Timoteus’ Brev kap.3,1-5 – side 1093 

 Dyrkelsen af det skabte i stedet for Skaberen 
Romerbrevet kap.1,18-25 – side 1021-1022 

 

 

 

Luthers Katekismus-salmer  
 

DE TI BUD   Martin Luther 1524. Svend-Erik Petersen 1989.  
Melodiforslag: Gør døren høj, gør porten vid 

 
1. Sin vilje gav vor Herre Gud 
til kende gennem lovens bud, 
sin tjener Moses gav han ti 
på lovens bjerg, på Sinai. 
 
2. ”Din Herre og din Gud er jeg” 
er lovens første bud for dig, 
og ingen andre guder må 
du elske, tro og stole på. 
 
3. Guds navn er helligt; tag det kun 
af ærligt hjerte i din mund, 
giv altid kun om det besked, 
som Herren selv vil kendes ved. 
 
4. Gud gav en hviledag, fordi 
han vil, at vi skal holde fri. 
Gør dagen hellig, lys og stor, 
lad Herren virke ved sit ord. 

5. Vær lydig mod din far og mor, 
og ær dem efter Herrens ord. 
Giv hjælp og støtte, hvor du kan, 
så skal du leve i dit land. 
 
6. Og du må ikke slå ihjel, 
end ikke vredes på en sjæl, 
glem had og nag og hævn og spot, 
og gør selv ærkefjender godt. 
 
7. Hold ægteskabet rent for hor, 
I to blev et på Herrens ord 
i legeme og sjæl og sind: 
luk aldrig nogen anden ind. 
 
8. Stjæl ikke andres ting og tid, 
og misbrug ikke andres flid, 
men giv i stedet tid og brød 
til fattige og folk i nød. 

9. Læg ikke mund til falske ord, 
tal aldrig usandt om din bror; 
fortæl om det, der ærer ham, 
forti hans fejl og fald og skam. 
 
10. Din næstes hustru, hus og hjem 
- lad være at begære dem. 
Misund ham intet, ønsk ham blot 
alt det, dit hjerte ser, er godt. 
 
11. Se disse bud er givet os, 
så du erkender syndens trods 
og ser igennem lovens ord 
Guds vilje for dit liv på jord. 
 
12. Guds bud er hver en synder dom, 
men Gud ske tak, at Jesus kom! 
Han tog vor dom – halleluja! – 
på nådens bjerg, på Golgata. 

 


