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Indledning

Kirstine Helboe Johansen og Jette Bendixen Rønkilde

Jesus og Paulus gjorde det, ligesom også oldkirkens teologer. Det 
samme gjaldt Luther og senere Grundtvig. Alle gjorde de sig tanker 
om, hvordan den kristne gudstjeneste skulle se ud. Gudstjenesten har 
altid været til debat, og dens historie er spækket med diskussioner og 
reformforslag, som kun lejlighedsvis har vist sig at føre til egentlige re-
former. De seneste 10-15 år har gudstjenesten igen været til diskussion 
både i det fagteologiske og i det kirkelige miljø. 

Det har vist sig ved en række videnskabelige udgivelser, som har 
varieret i synet på gudstjenesten og behandlet den under forskellige 
synsvinkler: Som homiletisk, som rituel, som kropslig og som teolo-
gisk begivenhed. Samtidig har der i kirkerne været stor interesse og 
iderigdom i forhold til fornyelse og nytænkning af gudstjenester: Fri-
luftsgudstjenester, børne- og familiegudstjenester, ungdomsgudstjene-
ster, musikgudstjenester, stillegudstjenester, bøn og brunch og fl ere til. 
Dette understøttes af dagspressens interesse for gudstjenesten, som dog 
ofte fokuserer på gudstjenestens kedsommelighed og på messefald.

Denne teologiske og kirkelige interesse viser, at gudstjenesten fortsat 
er det bærende element i kirken. Den er kirkens centrale livsytring; 
det er her, kirke bliver til kirke. Derfor må kirken fortsat arbejde med 
sin gudstjeneste, forstå den i dybden, udvikle dens teologi, understøtte 
menighedens ejerskab og foretage de nødvendige justeringer – kun så-
ledes kan gudstjenesten fortsat være kirkens centrale livsytring, netop 
nu og netop her. I gudstjenesten bliver kirken til kirke, fordi menighe-
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den gennem tekstlæsning og tekstfortolkning, bøn og salmesang sam-
les om den kristne fortælling.

Med denne bog ønsker vi at bidrage til den fortsatte fordybelse i og 
undersøgelse af gudstjenesten i dens mangfoldighed. Vores udgangs-
punkt er højmessen, fordi højmessen traditionelt er den grundlæggen-
de ordo, som andre gudstjenesteformer moduleres over og derved også 
forholder sig til – i forskel og lighed, og fordi højmessen er søndagens 
hovedgudstjeneste og som sådan på tværs af lokale forskelle er bredt 
genkendelig.

Selv med højmessen som udgangspunkt er det i artiklerne tydeligt, 
at der er mange forskellige strømninger i gudstjenesteopfattelsen i dag. 
Ved at inddrage en række af de nyeste igangværende og afsluttede 
ph.d.-afhandlinger fra Aarhus Universitet med relevans for gudstje-
nesten har vi forsøgt at repræsentere de nyeste overvejelser og har sup-
pleret dem med den etablerede praktisk-teologiske forskning.

Bogens opbygning er inspireret af gudstjenestens forløb og bevægelse 
fra hilsen til sendelse. Først overvejes gudstjenestens teologi, derefter 
præsenteres det rituelle forløb, som åbner for gudstjenestens enkelte 
elementer: Dåb, prædiken, salmesang, nadver og sendelse. Samtidig 
undersøger artiklerne på forskellig vis, hvad der er på spil i gudstjene-
sten, og hvor den er udfordret.

I afsnittet “Gudstjenestens teologi” indleder Jette Bendixen Rønkilde 
med et liturgisk teologisk blik på gudstjenesten som menighedshand-
ling med særlig interesse for gudstjenesteteologi som menighedens 
teologi. Når menigheden udfører gudstjenesten,  bekræfter de deres til-
hørsforhold til kristendommen og bekræftes samtidig heri. I det kryds-
felt bliver gudstjenestens teologi til. På den måde er gudstjenestens 
teologi en levende tradition, overleveret fra generation til generation, 
men gudstjenestens teologi repræsenteres også af de tekster, som er sat 
sammen til dagen og tilsammen udgør kirkeårets fortælling. Henning 
Thomsen udfolder kirkeårets fortælling i en trinitarisk bevægelse, der 
gennemspiller Guds historie med mennesket fra inkarnationen til Ån-
dens tilstedeværelse i den aktuelle menighed. Fra advent til langfredag 
fortælles historien om individet Jesus, der i sin stædige reference til 
Gud som sin far dør på korset. Historien fortsætter med anden del 
fra Påskedag til Kristi Himmelfart, hvor Jesus stadfæstes som Kristus 
ved, at Gud refererer til Jesus som sin søn. Således kan menigheden fra 
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Pinse gennem Trinitatistiden til Sidste Søndag i Kirkeåret bekende sig 
til Jesus som Kristus, hvorved mennesker kan referere til hinanden ved 
Ånden og dermed bliver til menighed. 

Enhver gudstjeneste er en teologisk udsigelse i mødet mellem den le-
vende menighed og Guds fortsatte fortælling med mennesket; gudstje-
neste er både noget, vi udfører, og en historie, vi tilhører, og ud fra det 
perspektiv kan gudstjenestens forløb og enkeltelementer diskuteres.

I afsnittet “Gudstjenestens forløb” indleder Kirstine Helboe Johansen 
med en ritualteoretisk gennemgang af gudstjenestens forløb med fokus 
på gudstjenesten som både en kollektiv og en individuel begivenhed. 
Som kollektiv begivenhed stadfæster gudstjenesten det religiøse uni-
vers som et levende og gyldigt univers, som den enkelte ideelt set skal 
kunne fi nde relevant som gyldig tolkningsramme for sit eget liv. Ulla 
Morre Bidstrup stiller skarpt på dåben som sakramente i gudstjenesten 
og samtidig som et kasualielignende ritual. Hun fremhæver derfor, at 
dåben er både overgangsritual og orienteringsritual. Dåben markerer 
en forandring i det verdslige liv, men er samtidig udtryk for, at man 
ved store begivenheder har behov for at orientere sig ud fra en større 
sammenhæng. Kristendommen har for Bidstrup altid anknytning til 
det konkrete levede menneskeliv, og derfor afslutter hun med at udfor-
dre til, at kirken skal tage udgangspunkt i det konkrete livs mangfol-
dige udtryk og derfor tilbyde fl ere og anderledes orienteringsritualer, 
der ikke kun knytter sig til den klassiske livscyklus.

Mens den ritualteoretiske tilgang fokuserer på, at gudstjeneste er 
menneskelig handling, interesserer homiletikken sig for kontekstuali-
sering af den kristne fortælling. Det belyses i afsnittet “Det talte ord”. 
Marianne Gaarden tager med en empirisk undersøgelse af, hvorledes 
prædikenen bliver hørt, udgangspunkt i menigheden og dermed i den 
kontekst, prædikenen taler ind i. Gaardens kvalitative interviews med 
kirkegængere viser, at prædikenmodtagelse i meget høj grad er betinget 
af opfattelsen af prædikanten. Prædikenens kommunikationssituation 
må således forstås ud fra den grundlæggende forudsætning, at tilhø-
rerne ser prædikanten, før de hører prædikenen. Ud fra en beskrivelse 
af det postsekulære samfund diskuterer Sanne B. Thøisen, hvilke ud-
fordringer prædikanten og prædikenen står overfor. Det store spørgs-
mål for Thøisen er, hvordan bibelens beretninger om dengang skal give 
mening for det nutidige menneske. Med inspiration fra semiotikken er 
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forudsætningen for samtidsrelevant forkyndelse, at prædikanten fi nder 
ind til tekstens grundlæggende motiv og forkynder det i forhold til 
sekulære pendanter og de erfaringer, mennesker i dag har og bærer 
med sig.

Den kristne fortælling tematiseres ligeledes i salmerne, som menig-
heden i salmesangen lægger stemme til, hvorved de gør salmens udsagn 
til deres egne og inddrages i salmens univers. Dette element belyses i 
afsnittet: “Den syngende menighed”. Med inspiration fra eksperimen-
tel kognitionsteori og religionssociologi fremhæver Katrine Frøkjær 
Baunvig salmesang som fællesskabsstiftende. Gennem rytme forener 
salmesang de forsamlede individer til en fælles menighed. Salmesan-
gens betydning er således ikke alene knyttet til dens genfortælling af 
det kristne univers, men er på et dybere kropsligt niveau helt afgørende 
for, at menigheden rent faktisk bliver til én fælles krop. Dette krops-
lige, rytmiske niveau suppleres af Uffe Holmsgaard Eriksen med en 
analyse af salmens betydning som udsigelse og æstetisk udtryk. Med 
udgangspunkt i den norske debat om optagelsen af sangen “Kringsatt 
av Fiender” i den nye norske salmebog diskuterer Eriksen, hvad der 
karakteriserer en salme, og på hvilken baggrund en salme dermed i sig 
selv kan hævdes at være en lille gudstjeneste. 

Med tekstlæsninger, prædiken og salmesang bliver de forsamlede in-
divider til kristen menighed og et levende vidnesbyrd om, at det kristne 
univers fortsat er et levende og gyldigt trosfællesskab. Dette fællesskab 
lukker sig ikke om sig selv i gudstjenesten, men er rettet mod verden 
og det daglige liv. Denne bredere gudstjenesteforståelse tematiseres i 
det afsluttende afsnit: “Gudstjenesten for verden”. Med udgangspunkt 
i nadveren som aktiv bønshandling udfolder Johannes Nissen den radi-
kale fællesskabsforståelse, som ligger bag nadverens måltidsfællesskab. 
Nadveren er et symbolsk måltidsfællesskab mellem den forsamlede 
menighed og Kristus, men nadverfællesskabet udfordrer samtidig til 
at tage det grænseløse og hierarkiomvæltende fællesskab alvorligt og 
vidne om det i verden. Nadverfællesskabet må derfor have sin fortsæt-
telse i diakonien, hvorved det kristne fællesskab markeres som og bli-
ver til et fællesskab for alle. Den brede forståelse af gudstjenesten som 
et fællesskab, der rækker ud over sig selv, viderefører Peter Lodberg i sit 
bidrag om kollekt som et liturgisk overset led. Lodberg argumenterer 
for, at pengeindsamling hører med til gudstjenestens grundlæggende 
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ordo, og at indsamlingen symboliserer kirkens opgave i samfundet. 
Pengeindsamling er det sted i liturgien, hvor det markeres tydeligst, 
at gudstjenesten ikke kun er for den lokale menighed forsamlet på et 
bestemt sted og til en bestemt tid, men at gudstjenesten også er guds-
tjeneste for og i verden.

Med kollekten forlader menigheden kirkerummet og sendes ud i ver-
den, og med kollekten afsluttes denne antologi. Hensigten er at bidrage 
til en større forståelse af gudstjenesten og dens indre sammenhæng 
med henblik på at befordre en bredere samtale om, hvordan man fejrer 
gudstjeneste i et sogn eller et provsti, og hvilken gudstjenesteopfattelse 
man tager udgangspunkt i. Artiklerne er således ikke kun rettet mod 
en diskussion mellem præster og teologer, men i mindst lige så høj grad 
mod at invitere menigheden med ind i en diskussion af gudstjenestens 
betydning i deres sogn og i deres liv. Det er således vores ønske at give 
både et indblik i den praktisk-teologiske forskning, der har med guds-
tjenesten at gøre, og at være med til at skabe rammerne for en bred 
folkelig og folkekirkelig debat om gudstjenesten i det 21. århundrede.
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