
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Katekismus-gudstjeneste 1 
Ølgod kirke 31. august 2008 kl. 10.45 
 
 
 

Kollekt 
Evige, almægtige Gud, himmelske far, vi takker dig, fordi du har løskøbt os fra Satans, syndens og død-
ens magt ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Tak, at vi ikke skal fortjene frelsen ved at gøre din vilje; 
men at vi får lov at gøre din gode vilje, fordi du har frelst os. Gud, vi lovpriser dig, fordi du med hele 
dit væsen står på godhedens og retfærdighedens side, så du bliver vred over ondskab og uretfærdighed. 
Vi takker dig for den jordiske velsignelse, vi kan erfare ved at følge din gode vilje i De ti Bud. 
Vi beder dig: 
Giv os din Helligånd, at han må oplyse vore sind, så vi i det liv, du giver os at leve, værner om livet i os, 
livet omkring os og livet mellem os. Giv os lyst og vilje og frimodighed til at leve efter din gode vilje. 
Vi bekender for dig, at vi ofte overtræder dine bud i tanke, ord og handling. Dine bud dømmer os. Der-
for beder vi om, at du i din nåde vil tilgive os alle vore synder for din søns, Jesu Kristi, vor Herres, skyld, 
han som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. 
 

 

 
GT-læsning 
Lektien skrives i Femte Mosebog: 
v1 Moses kaldte hele Israel til sig og sagde til dem: Hør, Israel, de love og retsregler, som jeg i dag kundgør for jer, 
lær dem, og følg dem omhyggeligt! v2 Herren vor Gud sluttede en pagt med os ved Horeb. v3 Det var ikke med 
vore fædre, Herren sluttede denne pagt, men med alle os, som er i live og til stede her i dag. v4 Herren talte til jer 
på bjerget, inde fra ilden, ansigt til ansigt. v5 — Dengang stod jeg mellem Herren og jer for at forkynde jer 
Herrens ord, for I var bange for ilden og gik ikke med op på bjerget. — Han sagde: 
v6 »Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. 
v7 Du må ikke have andre guder end mig. 
v8 Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i 
vandet under jorden. v9 Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig 
Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; v10 men dem, der elsker 
mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled. 
v11 Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans 
navn til løgn. 
v12 Giv agt på sabbatsdagen og hold den hellig, sådan som Herren din Gud har befalet dig. v13 I seks dage må 
du arbejde og gøre alt, hvad du skal; v14 men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke 
gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, din okse, dit æsel 
eller et hvilket som helst af dine dyr, og heller ikke den fremmede i dine byer; din træl og din trælkvinde skal hvile 
ud ligesom du selv. v15 Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk 
hånd og løftet arm. Derfor har Herren din Gud befalet dig at fejre sabbatsdagen. 
v16 Ær din far og din mor, sådan som Herren din Gud har befalet dig, for at du må få et langt liv, og det må gå 
dig godt på den jord, Herren din Gud vil give dig. 
v17 Du må ikke begå drab. 
v18 Du må ikke bryde et ægteskab. 
v19 Du må ikke stjæle. 
v20 Du må ikke vidne falsk mod din næste. 
v21 Du må ikke begære din næstes hustru. Du må ikke eftertragte din næstes hus eller mark, hans træl eller 
trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.« 
v22 Disse ord talte Herren til hele jeres forsamling på bjerget, inde fra ilden, omgivet af skyer og mulm, med høj 
røst og uden at føje mere til, og han skrev dem på to stentavler, som han gav mig.  
(5.Mosebog 5,1-22 – side 167) 
 

 

 

 



 

NT-læsning 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 
7Skal vi da sige, at loven er synd? Aldeles ikke! Men synden kom jeg først til at kende gennem loven. Begæret 
vidste jeg ikke af, før loven sagde: »Du må ikke begære!« 8Men med budet fik synden et påskud og vakte al slags 
begær i mig. For uden lov er synden død. 9Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op, 10og jeg 
døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. 11For med budet fik synden et påskud og 
forledte mig og dræbte mig med det. 
12Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. 13Blev dette gode da min død? Aldeles ikke! Men det 
blev synden, for at den kunne fremtræde som synd, og den brugte det gode til at volde min død, for at synden ved at 
bruge budet skulle vise sig at være syndig ud over alle grænser. (Romerbrevet 7,7-13 – side 1027) 
 

Evangelium 
Evangeliet skriver evangelisten Mattæus: 
17Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for 
at opfylde. 18Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel 
forgå af loven, før alt er sket. 19Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, 
skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i 
Himmeriget. 20For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer 
I slet ikke ind i Himmeriget. (Mattæus-evangeliet 5,17-20 – side 863) 
 

 

Baggrunden for De ti Bud 
”Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset” (2.Mosebog 20,1). 
 

 Fællessang nr. 99: Glæde er at leve nær og tæt ved Gud. Tryghed har jeg fundet i hans bud. … 

 De 10 Bud viser os Guds vilje med sit skaberværk og forkynder, hvad Gud forventer og 
forlanger af mennesket. 

 Det er frelsens Gud, der opretter lovpagten! Gud er livgiver – før han er lovgiver! 

 At overtræde ét af Guds bud bærer straffen i sig selv, hvorimod lydighed mod budene 
rummer en velsignelse. 

 Budene forbedrer ikke et menneske. De skal heller ikke holdes for at vinde hans kærlighed – 
den har jeg allerede – ikke for at fortjene frelsen – det har Jesus klaret i mit sted – men fordi han 
ganske enkelt er min Gud: Jeg er Herren din Gud! 

 Budene er som eger i et cykelhjul med udgangspunkt i navet, Gud selv. Budene rammer 
fælgen, menneskelivet, og viser Guds vilje lige her og lige nu. 

 Bed bønnen hver morgen: ”Herre, min Gud, hjælp mig at holde dine bud!” 
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 Baggrunden for De ti Bud 

Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af 

Egypten, af trællehuset. 

 

Det vil sige: Det er den Gud, der har skabt og 

befriet os, som giver sine bud for menneske-

livet. Han bliver vred på dem, der overtræder 

budene, og velsigner dem, der holder dem. 

 
 


