
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Katekismus-gudstjeneste 6 
Ølgod kirke 22. februar 2009 kl. 13.30 
 

Det femte Bud: ”Du må ikke begå drab” (2.Mos.20,13) 
 

Kollekt 
Gud, vi takker dig for livet, du har givet os. Tak for din store omsorg gennem hele livet. Tak, at du ene 
af alle har lov til at tage livet, så vi dør. 
Herre, du forbyder os at skade os selv og andre på krop og sjæl. Vi bekender, at deri er vi ikke uden 
skyld. Misundelse, vrede og had ligger os ofte nærmere end tålmodighed, overbærenhed og tilgivelse. 
Herre, du kender vore hjerter! Tilgiv os, at vi ikke ser på og værner om dine dyrebare skabninger, sådan 
som du gør det. 
Hjælp os til at tænke godt om os selv og vores næste, så vi undlader at gøre ondt. Hjælp os til i vores 
indbyrdes liv praktisk og politisk at beskytte vores samfund og fælles liv, så vi er forpligtede på hinanden. 
Himmelske far, giv os lyst og kærlighed til dit ord, så vi tror det og lever efter det og til evig tid bliver 
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 1.Mosebog kap. 4: (Kain og Abel) 
”1Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde: »Jeg har skabt en mand ved 
Herrens hjælp.« 2Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev fårehyrde, mens Kain blev agerdyrker. 
3Engang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. 4Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af 
sit småkvægs førstefødte. Herren tog imod Abels offergave, 5men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain 
meget vred og gik med sænket hoved. 6Herren sagde til Kain: »Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket 
hoved? 7Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil 
begære dig, men du skal herske over den.« 
8Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel. 
9Da spurgte Herren Kain: »Hvor er din bror Abel?« Kain svarede: »Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror?« 
10Herren sagde: »Hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. 11Nu skal du være bandlyst fra 
den jord, som har spærret sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød. 12Når du dyrker jorden, skal den 
ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden!« 13Kain sagde til Herren: »Min straf er for 
stor at bære. 14Nu jager du mig bort fra agerjorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på 
jorden; så kan enhver, der møder mig, slå mig ihjel.« 15Men Herren sagde til ham: »Nej, hvis nogen slår Kain ihjel, 
skal det hævnes syv gange.« Og han satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel. 16Så 
forlod Kain Herren og slog sig ned i landet Nod øst for Eden.” (1. Mosebog 4,1-16 – side 11-12) 

 
NT-læsning 
Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev kap. 3: (Budet om indbyrdes kærlighed) 
”11For dette er det budskab, I har hørt fra begyndelsen: Vi skal elske hinanden 12og ikke være som Kain, der var af den 
Onde og slog sin bror ihjel. Og hvorfor slog han ham ihjel? Fordi hans gerninger var onde, men hans brors retfærdige. 
13I må ikke undre jer, brødre, hvis verden hader jer. 14Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet; for vi elsker 
brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden. 15Enhver, som hader sin broder, er en morder, og I ved, at ingen 
morder har evigt liv i sig. 16Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv til for os; så skylder også vi at sætte 
livet til for brødrene. 17Den, der har jordisk gods og ser sin broder lide nød, men lukker sit hjerte for ham – 
hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham? 
18Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. 19Deraf kan vi vide, at vi er af 
sandheden, og over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro, 20hvad end vort hjerte fordømmer os for; thi Gud er 
større end vort hjerte og kender alt.” (1. Johannes’ Brev 3,11-20 – side 1124) 

 
Evangelium 
Evangeliet skriver evangelisten Mattæus i kap. 5: (Om vrede) 
21I har hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke begå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal 
kendes skyldig af domstolen.‹ 22Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal  



kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: 
Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild. 23Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din 
broder har noget mod dig, 24så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du 
komme og bringe din gave. 25Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din 
modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. 26Sandelig siger jeg 
dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. (Mattæus-evangeliet 5,21-26 – side 863) 
 
 

Katekismus på vers - En måde at lære De ti Bud på 
Tekst & melodi: Hans Askou 2005 
 

Du må ikke tro på andre guder. 
Du må ikke spotte Herrens navn. 
Husk, at du skal holde hviledagen hellig, 
ære far og mor og være dem til gavn. 
Og det femte bud det si’r, 
                      at du må ikke slå ihjel 
(det da ikk’ mærk’lig, er det vel?) 
 
Du må ej spolere ægteskabet. 
Stjæle skal du ikke bryd’ dig om. 
Ikke gå omkring og sladre om din næste. 
Ikke ønske dig hans hus og ejendom. 
Og det samme gælder også næstens  
                      hustru, folk og fæ, 
- så nu har vi vist det hele me’! 

 

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

De ti Bud 

Katekismus Updated 
2006 
 

De ti Bud 
Det femte bud:  
Du må ikke slå ihjel.  
Hvad vil det sige? 
SVAR: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke gør 
vor næste nogen skade eller fortræd på liv og 
legeme, men hjælper og støtter ham med alt, hvad 
der er nødvendigt for at leve. 

Det femte bud  
Du må ikke begå drab.  
 
Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi 
ikke skader vores medmenneske eller gør ham 
noget ondt. I stedet skal vi hjælpe ham og vise 
omsorg for ham. 

 
 
 

 Når mord er forbudt, da gælder det samme kilden til 
mord, thi mange, som ikke slår ihjel, forbander dog 
næsten eller ønsker ham af hjertet så meget ondt, at hvis 
dette skulde komme over ham, så vilde han snart dø.   
(Fra Luthers store katekismus) 

 

 Det 5. bud er et udslag af Guds kærlighed til 
dig! 

 
  * Præludium: ”Kain, hvor er din bror?” 
  * Postludium: ”Hvor det nye liv sig rører” 


