
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Katekismus-gudstjeneste 3 
Ølgod kirke 12. oktober 2008 kl. 10.45 
 
Præludium: ”Det er Gud som al æren skal ha´” – Postludium: Præl. i F-dur af Bach 
 

Kollekt 
Gud, vi takker dig, fordi du har åbenbaret dit navn, så vi kender dig. Tak, at vi må tiltale dig som Far. 
Gud, vi undres over, at vi får lov at være din skabning, dine tjenere og dine børn. Vi takker for, at vi må 
kalde på dig i alle livets forhold, når som helst og hvor som helst. For dit ”navn er et fæstningstårn, den 
retfærdige løber ind i det og er i sikkerhed.” (Ordsp.18,10) Tak også for, at du advarer os mod at 
påkalde vores fjende, Djævelen, som kun vil os ondt. 
Vi bekender for dig, at vi også bruger stærke ord og eder for at understrege det, vi siger, at vi i 
ligegyldighed bruger dit og andre navne til at hævde os selv. Tilgiv os, Herre! Straf os ikke! 
Vi beder dig: Hjælp os til at bruge vore ord med omtanke, så vi ikke gør os skyldige i løgn og misbrug. 
Hjælp os til at være troværdige i al tale. Uden din nådige hjælp og din tilgivende nåde går vi vild af det 
mål, du har sat for os: at 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: [De ti bud] 
1Gud talte alle disse ord: 2»Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. 
3Du må ikke have andre guder end mig. 
4Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet 
under jorden. 5Du 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; 6men dem, der elsker mig og holder 
mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled. 
7Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn 
til løgn. (2. Mosebog 20,1-7 – side 73) 
 

NT-læsning 
Denne hellige lektie skrives i Jakobs Brev: [Tålmodighed og bøn] 
7Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords 
dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. 8Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter 
stærke, for Herrens komme er nær. 9Vær ikke vrantne mod hinanden, brødre, for at I ikke skal blive dømt; 
dommeren står allerede ved døren. 10Brødre, tag profeterne, der talte i Herrens navn, som jeres forbillede, når det 
gælder at lide ondt og bære det tålmodigt. 11Vi priser jo dem salige, der holdt ud; I har hørt om Jobs udholdenhed 
og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst, for Herren er barmhjertig og rig på nåde.  12Frem for alt, 
mine brødre, sværg ikke, hverken ved himlen eller ved jorden, eller nogen anden ed; men jeres ja skal være et ja, og 
jeres nej skal være et nej, for at I ikke skal hjemfalde til dom. (Jakobsbrevet 5,7-12 – side 1113) 
 

Evangelium 
Evangeliet skriver evangelisten Mattæus: [Om at sværge] 
33I har også hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke sværge falsk,‹ og: ›Du skal holde, hvad du har svoret 
Herren.‹ 34Men jeg siger jer: I må slet ikke sværge, hverken ved himlen, for den er Guds trone, 35eller ved jorden, 
for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. 36Du må heller ikke sværge ved 
dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort. 37Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være 
et nej. Hvad der er ud over det, er af det onde. (Mattæus-evangeliet 5,33-37 – side 863) 
 

Guds navn er helligt! 

Guds navn, היהו (JHWH ~ Herren), er helligt, ligesom Guds væsen er helligt! For 

en jøde betød dette, at han aldrig sagde Guds navn, men erstattede det med et andet 
ord for herre eller et almindeligt ord for ’Gud’. Vi kan roligt brugt Guds navn, når vi 
taler med eller om Gud. Vi må blot omgås det med respekt, så vor måde at bruge 
Guds navn afspejler Guds hellighed. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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

De ti Bud 

Katekismus Updated 
2006 
 

De ti Bud 
Det andet bud:  
Du må ikke misbruge Herren din Guds navn. 
 

Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke 
forbander, besværger, øver trolddom, lyver og 
bedrager ved hans navn, men i al nød påkalder 
det, beder, priser og takker. 

Det andet bud  
Du må ikke bruge Herren din Guds navn til 
løgn. 
 

Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi 
ikke bander, dyrker okkultisme, lyver eller 
bedrager ved hans navn. I stedet skal vi under 
alle forhold kalde på Gud, bede til ham, 
lovprise hans navn og takke ham. 

 

”Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade 
den ustraffet, der bruger hans navn til løgn” (2. Mosebog 20,7 – side 73). 
 

 Det er det eneste bud, hvor straffen for overtrædelse bliver så 
stærkt understreget! Åndeligt mandatsvig er altså en – for Gud – 
alvorlig sag! 

 

 Budet er udtrykt negativt: ”Du må ikke…” Positivt udtrykt kunne 
vi sige, at budet byder os at være troværdige i alt, hvad vi siger! 

 

Petter Dass digter om Katekismus  
 

De ti Bud 

Melodiforslag: Jeg ved et lille 
Himmerig 
 

1. Så tit du slår to hænder ud, 
ti fingre kan du regne; 
så mange er og Herrens bud, 
som læres alle vegne. 
 

2. Gud selv for Moses udi sten 
har tegnet de bogstave´; 
men du skal indtil marv og ben 
dem i dit hjerte grave. 
 

3. Når du går ud, når du går ind 
hav disse bud i tanker, 
og slå dem aldrig af dit sind, 
hvor du i verden vanker. 
 
 

Det første bud: 
Du må ikke have 
andre guder end mig  
Melodiforslag: Nu falmer skoven 
trindt om land 
 

1. Hvad siger da det første bud, 
fortæl hvordan det lyder. 
Det siger: For den sande Gud 
hav ikke andre guder. 

2. Han er den allerhøjeste, 
og han er Gud alene; 

derfor for ham du bøje knæ, 
men ej for stok og stene. 
 

3. Jeg dig forbyder sølv og guld 
til din tillid at sætte; 
hvad hjælpe kan den røde muld 
din salighed til rette? 
 
 

Det andet bud: 
Du må ikke bruge Herren 
din Guds navn til løgn 
Melodiforslag: I østen stiger solen op 
 

1. Den Gud i høje himmelsal 
er alt for herlig til, 
man med hans navn spilfægte skal 
og gøre, hvad man vil. 
 

2. Du skal og ej ved Jesu død 
stadfæste nogen ed. 
Ej heller ved de sår så rød 
Guds Søn uskyldig led. 
 

3. Et ord et ord, en mand en mand, 
dit ja skal blive ja. 
Lad sandhed blomstre i vort land, 
og gå ej bort derfra.

 


