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FORORD

Hvordan får man som præst i en travl hverdag tid og inspiration til at gøre en 
begravelsestale eller en vielsestale til noget, der samtidig er en god prædiken, man 
kan være professionelt og menneskeligt tilfreds med? Det spørgsmål angav opga-
ven for en essaykonkurrence i Præsteforeningens Blad i 2010. Opgaveformu-
leringen antyder, at præster mangler både tid og inspiration til at få forkyn-
delsen frem i deres lejlighedstaler. Vinderessayet – skrevet af Mads Davidsen 
– foreslog en ansats til lejligheds- eller kasualtalerne som på én gang gav tid og 
inspiration. Forslaget bestod i, at man tager udgangspunkt i søndagens præ-
dikentekst, når der skal skrives lejlighedstaler. Disse tekster skal man alligevel 
om bord i som søndagsprædikant, og de udgør samtidig en inspiration, der 
som oftest rækker ud over ens egen fantasi og vaner, når det handler om at 
vælge tekster til brug ved lejlighedsgudstjenesterne. Fremgangsmåden lægger 
på den måde op til en tekstmæssig variation, som vil være udfordrende og in-
spirerende for de fleste prædikanter – til glæde for den fremmødte menighed.
Nu bør det retfærdigvis nævnes, at denne idé ikke er ny. Faktisk har det i 
mange år og kredse været god latin at prædike over søndagsteksterne. I de 
samme år og kredse har det dog samtidig været god latin ikke eksplicit at 
forholde sig til den kirkelige handlings specifikke persongalleri eller omstæn-
digheder. Med den nye tilgang består opgaven i at kombinere brugen af 
søn-dagsteksten med en tydelig henvendelse til det aktuelle brudepar eller 
de kon-krete efterladtes situation. Netop dét er udgangspunktet for denne 
samling af vejledninger til vielses- og begravelsestaler over teksterne fra anden 
tekstrække. Bogen er tænkt som en opfølgning på vejledningssamlingerne I 
anden række (2009) og I første række (2012) hvor det er søndagsprædikenen, 
der er i fokus.

Vejledningerne er forfattet af en bred vifte af præster, som har fået ud-
stukket en række søn- eller helligdagstekster og er blevet bedt om hele tiden 
at gennemtænke relevansen og brugen af deres ideer i forhold til konkrete 
brudepar eller efterladte. Selve ideudviklingen er sket i grupper på Teologisk 
Pædagogisk Center i Løgumkloster. Herefter har nedenstående redaktions-
gruppe responderet på vejledningerne. I sidste ende er det dog den enkelte 
skribent, der er ansvarlig for sine vejledninger. Men man kan selvfølgelig 

i hvert fald_indhold_3.k.indd   11 04/11/13   14.25



12   |   i hvert fald

bruge vejledningerne, ganske som man vil, og finde frem til tekster, temaer 
og ideer, som passer til den enkelte lejlighed. Det medfører også en forskellig 
brug af vejledningerne til henholdsvis vielse og begravelse, at det autoriserede 
vielsesritual angiver nogle faste læsninger, mens det vejledende ritual for be-
gravelse og bisættelse indebærer frit tekstvalg. Den primære tanke har dog 
været, at man lader arbejdet med søndagsprædikenen inspirere i arbejdet med 
lejlighedstalerne, og at denne inspiration måske også kunne vise sig at virke 
den anden vej. 

Samlingen afsluttes med et efterord af Mads Davidsen om begravelses-
talens historie. Den fokuserer netop på forholdet mellem forkyndelse og 
konkrete livshistorier. Det er tanken, at et lignende efterord om vielsestalens 
historie skal udgøre afslutningen på en planlagt samling af tilsvarende vejled-
ninger til første rækkes tekster. 

God læse- og arbejdslyst.

Ulla Morre Bidstrup, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Leise Christensen, 
Mads Davidsen, Peter Nejsum og Lasse Rødsgaard Lauesen
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1. SØNDAG I ADVENT

Es 42,1-9  
Rom 13,11-14 
Luk 4,16-30

OM TEKSTERNE 
Teksternes fælles motiv er opfyldelse, genoprettelse og frelse. Esajas taler om 
Kristus som Herrens tjener. Kontekstuelt bekræfter Paulus budskabet om en 
universel frelse for enhver, der iklæder sig Kristus. Lukas har samme apoka-
lyptiske motiv om genoprettelsens gryende morgen, og lader Jesus udlægge 
Esajas 61,1-2 og 58,5: ”I dag er de skriftord gået i opfyldelse.” Jesus forkyn-
der frelse for ikke-jøder, og tegnet er, at han fra afgrundens rand går uberørt 
gennem den vrede folkemængde, for ”Herrens ånd er over mig.”

LIVSTEMAER I TEKSTERNE MED HENBLIK PÅ 
BEGRAVELSEN
a. Troskab
”Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed; jeg tager dig ved hånden.  Jeg 
danner dig og gør dig til en pagt med folket.” (Es 42,6). Esajas’ billedrigdom 
vækker omsorgen og trøsten, han beskytter den sammenbrudte, lader den 
blafrende væge leve og giver åndedræt til den, der ikke kan få luft, han løser 
den, der er låst fast, og giver nyt syn til den, der har set sig blind. Profeten har 
et poetisk opstandelsessprog, som vækker følelsen af troskab over for den vi 
elsker, ikke kun gennem livet, men også ind i døden.

b. Bane sig vej
”Men han banede sig vej imellem dem og gik” (Luk 4,30). Den dramatiske 
perikope indleder med, at Jesus læser Esajas: ”Herres ånd er over mig, fordi 
han har salvet mig,” og løftet er ikke tomt, men redder kort tid efter Jesus fra 
døden. Synagoge-deltagerne begejstres først over, at Jesus vækker profetien til 
live midt iblandt dem, og med en kærlig forundring spørger de, om det da 
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ikke er Josefs søn? Men i samme sekund den lille tømrerknægt vender pro-
fetien imod dem, vender også stemningen. Forurettede og forargede lykkes 
de næsten med at tvinge Jesus ud over Nazarets klippe og ned i døden. Men 
Esajas’ profeti er sand, Josefs søn er salvet og fyldt af Guds ånds urørlighed, 
derfor ”banede han sig vej imellem dem og gik!” Også vi er salvede, både den 
afdøde og vi der lever, også vi skal bane os vej.

BEGRAVELSESTALEN
a. Troskab
Kisten står i kirken, og vi tvinges til at acceptere grænsen mellem liv og død. 
I det rum iscenesætter Esajas oplevelsen af, at kirken er spændet mellem him-
mel og jord, en himmelstige hvor levende og døde går op og ned. Hvis døbe-
fonten er inden for øjesyn, materialiseres ordene om at dåben er en udgang, 
nu også en endegyldig fysisk udgang, og alligevel også en indgang til det evige 
liv, en virkelighed vi stadig deler med afdøde. Dåben er en foregribelse af 
døden, en accept af livets fysiske betingelser, men udtrykker også troen på 
opstandelse og evigt liv.

Advent kan være et billede på indgangen til en ny og genoprettet tilvæ-
relse, hvor vi fulde af forventninger giver slip på forbeholdene og drager ind 
i et nyt åbenbaret liv, de levendes land, tematiseret af Grundtvig. Som døbte 
deler vi skæbne, ikke kun i livet, men også i døden. Vi ved ikke hvordan, for 
evigheden kan ikke gøres op i timer eller handlinger, men dåben billedgør 
livets mysterium ved både at favne liv og død: vi deler skæbne med Kristi død 
og opstandelse.

I Det gamle Testamente går englene op og ned ad stigen, dér hvor Jakob 
sover. Sådan et sted er kirken også. Fødsel og død, barnet der fødes og korsfæ-
stes, kun for at rejse sig, og for altid at stige op og ned i vores nærvær. Kristus 
stiger ned og samler os op. Også i dag. Advent er håbet om det, der kommer, 
og taknemmeligheden for det, vi får. Til begravelsen er der en taknemmelig-
hed for alt det vi fik og kunne dele, og håbet om stadig at være fælles. Kisten i 
kirken, som graven på kirkegården, minder os om at vi stadig har et kropsligt 
fællesskab. Det er genoprettelse. Når vi begraver vores døde, gentager vi Esa-
jas’ ord: ”Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed; jeg tager dig ved hånden. 
Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket.” 
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b. Bane sig vej
År, måneder, dage, timer og minutter kan tælles. Men det kan følelsen og 
kærligheden ikke, her er selv et øjeblik af uendelig betydning. Vi hører tit 
og ofte de pårørende fortælle, at afdøde selv oplevede, at hun livet igen-
nem banede sig vej, og ikke sjældent oplevede det som et mirakel, at hun 
ikke blev skubbet ud over kanten. Det er brydsomt dagligt at stride sig vej, 
mange forbandelser har lydt, sammenbidtheden og uvejret har fyldt rum-
met omkring familien med en livsfarlig elektricitet. Men det er, som om 
alle kampene, nederlagene og sejrene får en anden betydning, når vi står ved 
graven. Som Lukas fortæller at Jesus banede sig vej og undgik at blive skub-
bet ud over klippekanten, sådan hører vi ofte at livet viste sig mirakuløst for 
afdøde. Trods modstand, åbnede der sig en vej gennem livet. Det er troen, 
og troens ledsager er ofte optimismen. Det samme sker for os, der er tilbage, 
der viser sig også en vej for os. Det er, som om gigten og demensen, ryggens 
og sindets sammenbrud ikke længere fylder så meget. Før var det et sort hul, 
der sugede glæden ud af os, som et fortabelsens mørke, nu er det afløst af en 
dyb kropslig ro, en stilhed som en nyskabt morgen. Midt i savnet og ulykken 
baner noget nyt sig vej. Vi bryder sammen her ved kisten, fordi det er med 
kærlighedens befriende ord, vi bærer kisten ud af kirken. Vi vinker farvel, 
mens kisten baner sig vej gennem land og by. Det er vigtigt at følge med ki-
sten ud – og slippe den enten ved kirkepladsen midt i trafikken, eller ved den 
stille grav hvor sproget intuitivt sætter ord på: Nu har hun fundet ro, nu er 
hun hos Gud. Slidte ord, men ikke desto mindre sande og betydningstunge 
på rette tid og sted.

Der er ikke andre til at sige det end os selv, og der er ikke andre til at vise 
det. Vi, der er i live, må bane os vej til hinanden, anden måde gives ikke til 
at opfylde det liv, vi tager afsked med. Det er vores opgave. I anerkendelse af 
afdøde, så afdødes liv stadig må vække kærligheden. Gud blev menneske, og 
baner sig vej til os. Også når vi mindst venter det. 

LIVSTEMAER I TEKSTERNE MED HENBLIK PÅ VIELSEN
a. Kæmpe med lysets våben
”Natten er ved at være forbi. Snart er det dag. Derfor skal vi lægge mørkets 
handlinger bag os, og kæmpe med lysets våben” (Rom 13,12-13, Den Nye 
Aftale). Paulus’ løftede pegefinger om at holde sig fra det vilde natteliv med 
druk og seksuelle udskejelser er en kedeligt insinuerende tale på festdagen, 
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hvor alle kærlighedens sejl er sat til. Det er et kampmotiv. Der er alligevel god 
klangbund til en kristologisk tale om, at vi alle er syndere, men desuagtet vel-
signede. Brudeparret vil hver især gerne bringe lyset for en dag, hvem vil ikke 
gerne det? Er det ikke større troskab at ville bære hinandens mørke? Er det 
ikke kampen per se? Ifølge Paulus er den opstandne Kristus ”lysets rustning”, 
måske er det meningsfuldt at huske det jublende brudepar på, at stråleglans 
ikke kun er dagens lykke, men også den velsignelse der renser den forgiftede 
og tilgiver den utro. 

b. Klæder skaber folk
”Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på” (Rom 
13,13). Kristologisk taler Paulus om at blive en anden for at blive sig selv. 
Lysets rustning er et Kristus-mærke, at blive berørt af den korsfæstede og 
opstandne: at være mærket af sønnens dødelighed, og i ens eget liv alligevel 
at lade hans opstandelse brænde igennem. Det lyder, at brudeparret bliver ét 
kød, og måske det kan forstås derhen, at de hver især lader sig blive kendt af 
den anden, så at der ikke længere er noget mørke, der er skjult. Samlivet er 
på flere måder at klæde sig af for hinanden, afsløre sit mørke og i fællesskab 
iklæde sig sandheden. Vielsesritualet fejrer en ny begyndelse og skaber et ud-
gangspunkt, man dagligt kan vende tilbage til.

VIELSESTALEN
a. Kæmpe med lysets våben
Brudeparret står foran Guds alter, præcis hér og ikke alle mulige andre ste-
der. Måske fordi parret erkender sin skrøbelighed stillet over for fremtiden. 
Udover kærligheden, er det håbet og troen, brudeparret bærer frem for Gud. 
Paulus siger: ”Natten er ved at være forbi, snart er det dag.” Vi står på tærsk-
len til en ny dag. Det er, som om vi vinder en særlig indsigt, når vi med nat-
ten bag os står i den gryende morgen, og vi begynder at se alt klart omkring 
os. Nattens drømmeverden afløses af et klart aftegnet landskab. Det er her 
brudeparret står, midt i den gryende morgen.

Talens prosaiske form skal lægge grunden for, at liturgiens poetiske kan 
stråle. Hvordan sker det? Blandt andet ved at talen tager udgangspunkt i det 
almindelige og jordnære, i brudeparrets liv. Gennem en anerkendelse af deres 
eksistens, de er ikke bipersoner, men objekt for ritualets tiltale: Gud vedken-
der sig os, vi er kendt og elsket. Vi kan pege på ærefrygten for det ukendte, 
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der venter, og understrege at der i fremtiden venter kampe, men også at de 
ikke skal kæmpe på egen hånd, de er velsignede som en glorieomkranset hel-
gen. Skælmsk kan man konstatere, at blomster visner, men der er en særlig 
ynde ved forgængeligheden. Det havde Kingo sans for. Men det behøver ikke 
at bæres af troen på den himmelske liflighed. Også sexologerne prøver i disse 
år at overbevise os om, at ømheden også kropsligt øges med årene, livet leves 
med tiden mere vibrerende, og med en anden dybde og følsomhed. Mon ikke 
det er omsonst at satse på forventet efterbevilling? Er det ikke visdom at lade 
evigheden være op til Gud, og i stedet gøre hvad der for os synes muligt, her 
og nu? Og kæmpe med lysets våben, kærligheden, fordi Kristus afstod fra 
den rå magt og med sin død og opstandelse har myndiggjort os hver især, og 
kaldt os ud i livet som lysets børn. Bruden og gommen får da til opgave at 
kæmpe – ikke for sig selv – men for den anden uden brug af vold og magt, 
men i frihed. Det har et brudepar godt af at høre sammen med alle de øvrige 
ægtefolk i kirken.

b. Klæder skaber folk
Klæder skaber folk. Vis mig dit hjem, og jeg skal fortælle dig, hvem du er. Du 
er, hvad du spiser. Du er, hvad du hører. Spørgsmålet er, om vi overhovedet 
er noget i os selv? Er det hele overflade? Eller havde H.C. Andersen ret, er det 
hele Kejserens nye klæder?

Metaforen om lys og mørke er i sandhed fortærsket. Paulus får alligevel 
sagt noget alvorligt. De fleste brudepar er ”dressed up”, men uanset tyl og 
Barbara Cartland-romantik, så er denne skønhed udvendig. Paulus taler ikke 
om tøj, men om at klæde hinanden på, at være klædt på i al slags vejr. Bru-
deparret stiller sig foran Guds alter, fordi de ikke selv er små guder, der kan 
regere over hinandens liv. De bærer ikke brynjer og er usårlige, selv om de 
stråler, helt bogstaveligt, og sender deres lys ind over hinanden. At rammes 
af sådan et lys er at blive en anden. Det er mærkværdigt. Samtidig bliver vi 
ikke rigtig os selv, før andre ser os. Men det blik kan klæde os af til skindet. 
Det er småligheden, jalousien, grådigheden. Men det kan også klæde os på og 
være nærende, tilgivende og omsorgsfuldt. At vide sig gennemlyst så vi ikke 
er tildækkede, men står helt nøgne, er at se på hinanden med et nyt blik. Det 
kræver, at vi ikke udnytter svaghederne, vi ser. Ligesom det kræver et særligt 
mod at klæde sig af for hinanden, det er her skrøbeligheden og sårbarheden 
lever. Et ægteskab er også at dele sårbarheden, hemmeligheden, tvivlen, og 
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