
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Katekismus-gudstjeneste 7 
Ølgod kirke 22. marts 2009 kl. 13.30 
 

Det sjette Bud: ”Du må ikke bryde et ægteskab” (2.Mos.20,14). 
 

Kollekt 
Almægtige Gud, vor himmelske Far! Vi takker og lover og priser dig! Du alene er al ære og tilbedelse 
værdig! Du alene er Frelser og Herre! 
Gud, vi takker dig, fordi du har skabt os som drenge og piger, mænd og kvinder. Tak for det intime 
fællesskab, vi kan opleve i kærligheden og seksuallivet. Tak for den gode ramme, som ægteskabet er i 
denne sammenhæng. Tak, at du har fortalt os, hvordan vi bedst værner fællesskab, kærlighed og 
seksualliv gennem trofasthed og respekt for hinanden. Tak for de mennesker, vi får lov at leve vort liv 
sammen med. Tak, at du har vores fremtid, også hvad parforhold angår, i din hånd. 
Vi beder dig: hjælp os, at vi må få frimodighed og styrke og ydmyghed til at leve det liv, du har kaldet os 
til gennem dit ord! Vi bekender for dig, at vi ofte træder ved siden af vejen. Giv os nåde til at fastholde 
dit mål, så 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. 

 

GT-læsning 
Denne hellige lektie skrives i 2. Samuelsbog kap. 11: (David og Batseba) 
”1Året efter, ved den tid kongerne plejer at indlede felttog, sendte David Joab og sine folk af sted med hele den 
israelitiske hær. De hærgede blandt ammonitterne og belejrede Rabba. David blev tilbage i Jerusalem. 
2Engang ved aftenstid stod David op af sin seng og gik rundt på taget af sit hus. Deroppefra fik han øje på en 
kvinde, der var ved at tage bad. Hun var meget smuk. 3David sendte bud og forhørte sig om kvinden, og han fik 
det svar, at det var Batseba, Eliams datter, hittitten Urias' kone. 4David sendte så bud efter hende. Hun kom 
ind til ham, og han lå med hende; hun havde netop renset sig efter sin menstruation. Bagefter gik hun hjem. 5Men 
kvinden var blevet gravid, og hun sendte bud til David og fortalte ham, at hun var blevet gravid. 6Så sendte 
David bud til Joab: »Send hittitten Urias til mig!« Det gjorde Joab, 7og da Urias var kommet, spurgte David 
ham, hvordan det stod til med Joab og med hæren og med krigen. 8Derpå sagde David til Urias: »Gå nu ned til 
dit hus og vask støvet af dine fødder.« Urias forlod da kongens hus, og en gave fra kongen blev sendt efter ham. 
9Men Urias gik ikke hjem; han lagde sig ved porten til kongens hus blandt de andre, der stod i hans herres 
tjeneste. 10Da David fik at vide, at Urias ikke var gået hjem, sagde han til ham: »Du har en lang rejse bag dig; 
hvorfor går du så ikke hjem?« 11Urias svarede David: »Både arken og israelitterne og judæerne bor i grenhytter, 
og min herre Joab og dine mænd, herre konge, har slået lejr på den bare jord. Skulle jeg så tage hjem, spise og 
drikke og ligge med min kone? Så sandt du lever: Jeg gør det ikke!« 12David sagde til Urias: »Så bliv her i dag, i 
morgen lader jeg dig gå.« Urias blev så i Jerusalem den dag. Dagen efter 13indbød David ham til middag og drak 
ham beruset. Alligevel gik han ikke hjem om aftenen, men gik ud og lagde sig blandt sin herres folk. 
14Næste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Urias. 15I brevet stod der: »Sæt Urias i forreste 
linie, hvor kampen er hårdest, og lad ham i stikken, så han kan blive dræbt.« 16Joab, der havde holdt øje med 
byen, satte Urias på det sted, hvor han vidste, at der stod tapre krigere. 17Da nu mændene i byen gjorde udfald 
mod Joab, faldt en del af Davids folk; også hittitten Urias døde. 18Joab sendte bud til David om hele slagets gang, 
19og han indskærpede sendebudet: »Når du har aflagt beretning til kongen om hele slagets gang, 20så farer kongen 
måske op i vrede og siger til dig: ›Hvorfor kæmpede I så nær byen? I måtte da vide, at der ville blive skudt oppe 
fra muren. 21Hvem var det, der slog Abimelek, Jerubbeshets søn, ihjel? Var det ikke en kvinde, som smed en 
kværnsten ned på ham fra muren i Tebes, så han døde? Hvorfor kom I den mur så nær?‹ I så fald skal du sige: 
Også din tjener hittitten Urias døde.« 22Så tog budet af sted og kom og fortalte David alt, hvad Joab havde pålagt 
ham; 23han sagde til David: »Selv om mændene fik overtaget og rykkede ud mod os på åben mark, drev vi dem 
tilbage til byporten. 24Men da bueskytterne begyndte at skyde på os fra muren, blev nogle af kongens folk dræbt; 
også din tjener hittitten Urias døde.« 25Da sagde David til budet: »Sig til Joab: ›Det skal ikke bekymre dig. 
Sværdet fortærer både den ene og den anden. Nej, forstærk angrebet på byen og riv den ned!‹ På den måde skal du 
sætte mod i ham.«   26Da Urias' kone hørte, at hendes mand var død, holdt hun ligklage over sin mand. 27Men 
da sørgetiden var omme, hentede David hende hjem til sig; han giftede sig med hende, og hun fødte ham en søn. 
Men det, David havde gjort, var ondt i Herrens øjne.” 
(2. Samuelsbog 11,1-27 – side 285-286) 



Evangelium 
Evangeliet skriver evangelisten Mattæus i kap. 5: (Om ægteskabsbrud) 
”27I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹ 28Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på 
en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. 29Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv 
det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i 
Helvede. 30Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste 
et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.” (Mattæus-evangeliet 5,27-30 – 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’! 
f 

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

De ti Bud 

Katekismus Updated 
2006 
 

De ti Bud 
Det sjette bud:  
Du må ikke bryde ægteskabet.  

Hvad vil det sige? 

SVAR: Vi skal frygte og elske Gud, så vi lever 

anstændigt og ordentligt i ord og handling, og 

enhver elsker og ærer sin ægtefælle. 

Det sjette bud  

Du må ikke bryde et ægteskab. 

Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så 

vi ikke lever i utugt. I stedet skal vi leve 

anstændigt i tale og handling og i ægteskabet 

trofast elske og ære hinanden. 
 x 
 Seksualiteten er en gudgiven gave! 

 Ægteskabet er – som skabelsesordning – givet som en ramme for det seksuelle samliv! 

 Hvem bryder ægteskabet? Enhver som kaster et lystent blik på en andens hustru! (Matt.5,28) 

 At bryde ægteskab er at bryde ind i ægteskab. 

 At bryde ægteskab er at bryde ud af ægteskab. 

 At bryde ægteskab er at forsømme ægteskab. 

 Udfordringen fra Jesu ord: Hvad giver jeg mig selv 
lov til at se? Hvad giver jeg mig selv lov til at gøre? 

 Til overvejelse: Vi har alle sammen noget i os, 
som vi ikke skal leve ud 

 Budet er givet til livets og glædens udfoldelse! 
 

”Ægteskabet er altså ingen spøg eller et tilfældigt påfund, 
men en fortræffelig ordning, som Gud mener det alvorligt  
med.” (Martin Luther: ”Den Store Katekismus”) 

* Præludium: ”Det er så yndigt at følges ad” af C.E.F. Weyse - * Postludium: ”Bryllupsmarch” af F. Mendelssohn-Bartholdy 


