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Leder

God teologi + god kommunikation  
= god forkyndelse

ARNE PEDERSEN 
KOMMUNIKATIONSSEKRETÆR 
I ISRAELSMISSIONEN
 

Lad os sammen bede om, at Gud vil oprejse 

en ny generation af kristne kommunikatorer, 

som er fast besluttet på at bygge bro over 

kløften; som kæmper for at relatere Guds 

uforanderlige ord til en foranderlig verden; 

som nægter at lade sandheden underordne 

sig relevansen eller relevansen under sand-

heden, men som øver sig i at være trofast  

mod både Skriften og relevant for hverda-

gen. (John Stott)

Det er vigtigt, vi forkynder, fordi det er vig-

tigt, vi bygger en kommunikativ bro mellem 

Gud og vores verden. Gud selv blev menne-

ske i Jesus uden at give afkald på sin gud-

dommelighed, og det må vi bruge som for-

billede for vores forkyndelse: Vi må bygge 

den ene side af broen solidt hos Gud, mens 

den anden side er solidt funderet i denne 

verden. For kun ved at være solidt plantet 

ved bækken, kan vi kende indholdet af det 

evangelium, vi skal gå med. Og kun ved at 

lytte til verden kan vi forstå, hvordan vi skal 

oversætte dette evangelium, så også men-

nesker i vores tid kan lære Jesus at kende, 

komme til tro og leve et liv sammen med 

ham. Mange gode forkyndere op gennem 

historien har formået at forkynde med Bi-

belen i den ene hånd og dagens avis i den 

anden.

Projekt God Forkyndelse har bl.a. afsløret, 

at vi har et problem på denne arena. Grund-

læggende har tilhørerne den opfattelse, at 

mennesker ’udefra’ ikke kan forstå forkyn-

delsen. Som forkyndere står vi altså med et 

kommunikationsproblem. Vi må blive bedre 

til at kommunikere, når vi forkynder! For når 

god teologi og god kommunikation mødes, 

opstår god forkyndelse.

Og det er vigtigt, vi fastholder kombinatio-

nen af de to, for god teologi lærer os at tale 

sundt og godt om, hvem Gud er, og hvem 

vi er i forhold til ham. God kommunikation 

gør, at den gode teologi bliver forstået og 

giver mening. Så mennesker lytter. Så men-

nesker kommer til tro.
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Simon tilbyder danskerne 
troens vinkel på Bibelen

NILS ANDERSEN 
LANDSSEKRETÆR

Radio24/7 er gået i gang med et usædvanligt ambitiøst 

projekt om at læse hele Bibelen igennem på fire år. Et 

kapitel om dagen alle ugens hverdage i programmet: 

’Efter otte’, som sendes kl. 20.05. På 10 minutter læser 

Jeppesen og Ugilt kapitlet og lufter deres umiddelbare 

tanker og fortolkninger. 

Simon er begejstret

Bachelorstuderende Simon Kristian Blix Nielsen fra MF 

synes, det er fantastisk, at Bibelen på denne måde i 

læses igennem fra ende til anden, og at hele Danmark 

kan lytte med på ’Prime time’. Det svarer til, at ’morgen-

sangen er kommet tilbage i folkeskolen’, og det er ’helt 

vildt godt’, som Simon udtrykker det.  Jeppesen og Ugilt 

går et stykke på vej ind på Bibelens egne præmisser og 

udelukker ikke, at Gud er til. Men Simon vil gerne tilføje 

en vigtig dimension.

Troen øjne skal på

Radioværterne i Jeppesens Bibelskole har ind imellem 

nogle vidtløftige og mere eller mindre gennemtænkte 

tolkninger og kritiske forestillinger, så Simon vil gerne 

byde ind med en anden vinkel. Troens vinkel. Simon vil 

gerne vise den brede befolkning, at der er mennesker 

i dette land, der lever med Biblen og tror på den Gud, 

som Biblen omtaler. Simon understreger, at hans blog 

ikke skal forstås som et korrektiv, men snarere som en 

indbydelse til at se på Bibelen med troens blik og forstå, 

at der virkelig er noget at hente i Biblen.

Samlede over 40 blogskribenter

Simon har undret sig over, at der ikke er andre kristne, 

der har set mulighederne i Jeppesens Bibelskole. Men 

selv var han ikke sen til at handle. Han røber, at han 

lavede udkastet til hjemmesiden ’1andenvinkel.com’ i 

en undervisningstime på MF, som han derfor ikke hu-

sker så meget fra. Hjemmesiden indeholder den blog, 

der dagligt kommenterer alle udsendelser i ’Jeppesens 

Bibelskole’. For at projektet skulle kunne realiseres, 

behøvede Simon en stor flok blogskribenter, og hvad 

var mere nærliggende end at rekruttere dem blandt de 

andre studerende på MF? Ideen fængede hurtigt, idet 

mange deler Simons vision om at gribe anledningen til 

at gøre Jesus kendt. Alle skribenter skal være teologer 

eller teologistuderende og være tændt på at give troens 

vinkel på Bibelen. Korpset på over 40 skribenter rum-

mer også studerende fra Dansk Bibel-Institut samt en-

kelte færdiguddannede teologer og præster.

Følg med og læs deres indlæg på ’1andenvinkel.com’!

MF-studerende indbyder med bloggen ’1andenvinkel.com’ til en mere 

bibeltro fortolkning end Michael Jeppesens og Rasmus Ugilts refleksioner 

i programmet ’Jeppesens Bibelskole’ på Radio 24/7.
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Det afgørende indhold

Projektrapporten konkluderer med følgende 

definition: God forkyndelse er: Kristus-cen-

treret og bibelsk, frigørende og forpligtende 

(forkyndelse) med henblik på hverdagen og 

evigheden.

  Kristus-centreret. Fordi det er ham, det 

hele drejer sig om. Uden Kristus er der ingen 

kristen forkyndelse. Det er ham, vi skal tale 

om, og alt skal have sin begyndelse og ende 

i ham. Det betyder ikke, at vi skal forkynde 

’påske’ hver gang, men at Jesus klinger med 

i alt, hvad vi siger.

  Bibelsk. Fordi Gud har talt siden skabel-

sens morgen, og hans ord er overleveret til 

os. Vi er ikke formidlere af vores tanker om 

Gud, men af hans tanker om og vilje med 

os. Kun et bibelsk budskab har liv og kraft til 

at brænde sig fast i menneskers krop, sjæl 

og ånd.

  Frigørende. Fordi Gud ved sit Ord vil fri-

gøre os for syndens, dødens og Djævelens 

tyranni. God forkyndelse er mere end infor-

mation. Den er en befrielsesaktion. Der sker 

noget, når det bibelske ord om Kristus for-

kyndes. Vi sættes fri i forhold til Gud, andre 

mennesker og os selv.

  Forpligtende. Fordi de frigjorte er forplig-

tet på deres medmennesker. Frigørelsen er 

nemlig aldrig uvirksom. Det trækker os ind 

i et stærkt og forpligtende liv til Guds ære 

og næstens gavn. Den forpligtelse er god, 

selv om vores gamle natur konstant finder 

på flugtveje.

  Hverdagen. Fordi Gud ønsker sit Ord ak-

tualiseret ind i vores konkrete hverdag. God 

forkyndelse danner en bro mellem Guds af-

slørende og frelsende vilje og det liv, vi lever 

i lyst og nød. Så sandt som Gud blev men-

neske, vil han, at hans ord skal inkarneres i 

vores tid og på vores sted.  

God forkyndelse er  
EN BEFRIELSESAKTION

Projekt God Forkyndelse, som Menighedsfakultetet sammen med ti andre organisationer 

står bag, har sat fokus på, hvad god forkyndelse er, og hvordan vi får mere af den. Centralt 

i projektet står en undersøgelse blandt 1.785 tilhørere og 406 forkyndere fra de 11 organi-

sationers bagland. Se www.godforkyndelse.dk

CARSTEN HJORTH PEDERSEN
DAGLIG LEDER AF KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT
LEDER AF PROJEKT GOD FORKYNDELSE
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Der er forskel på at holde 

en god prædiken og at            

prædike et godt 

budskab

’TALE ER GULD. TAVSHED ER SVIGT’

En ”pixibog” på 16 små sider, der ultrakort 

og folkeligt formidler hovedsagen i Pro-

jekt God Forkyndelse.

Oplagt til uddeling i kirker, missionshuse 

og menigheder. Rummer spørgsmål til samtale, så den 

også kan bruges i bibelkredsen.

7 kr. pr. stk. Rabat ved køb af 10 stk. eller flere. 

Bestilles ved at skrive en e-mail til chp@kpi.dk

 

Impulser og inspiration fra Projekt God Forkyndelse

’ORD FRA GUDS HJERTE’

En bog på 200 sider skrevet af 13 kyn-

dige forfattere med fokus på forkyndel-

sens aktuelle udfordringer.

En oplagt bog for alle forkyndere og til-

hørere.

Koster 200 kr. 

Købes på www.lohse.dk
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God forkyndelse er en befrielsesaktion

(fortsat)

  Evigheden. Fordi langt, langt det meste af 

vores liv ligger på den anden side af døden. 

Megen kristen forkyndelse savner dette 

afgørende kendetegn og bliver alt for her-

og-nu-fikseret. Mens evigheden – også den 

dobbelte udgang – giver forkyndelsen sandt 

perspektiv og horisont.

  Denne definition går hovedsagelig på nogle 

indholdskategorier for god forkyndelse. Men 

god forkyndelse har også med form at gøre. 

Forkyndelse i god form

Derfor har det været værdifuldt, at en stude-

rende fra MF – Kristoffer Bruun Simonsen 

– valgte at skrive speciale ud fra projektets 

data, især de kvalitative, altså de mange 

sider med interviews med 10 forkyndere og 

27 tilhørere, hvor han bl.a. ser nærmere på, 

hvad der kendetegner god forkyndelse, når 

vi ser på formen. Han konkluderer bl.a., at 

god forkyndelse:

•	 afhænger	af	forkynderens	fremtræden

•	 forstyrres	af	monoton	stemmeføring

•	 anvender	eksempler	og	billeder

•	 også	 defineres	 ud	 fra	 fællesskabet,	 lov-

sangen, delingen af vidnesbyrd og atmosfæ-

ren – helheden af de rammer, som tilsam-

men udgør forkyndelsen.

  Afslutningsvis udtrykker Kristoffer B. Si-

monsen det sådan: ’Prædikantens vigtigste 

opgave er at pege på Kristus med sig selv. 

Heri ligger en indikation af de to bærende 

kriterier for god forkyndelse, nemlig kob-

lingen af person og indhold. Prædikanten 

er ikke blot et neutralt talerør, men en per-

sonlig formidler, som sender budskaber til 

sine tilhørere gennem alt, hvad han gør på 

prædikestolen – og neden for prædikesto-

len.’ (Kristoffer B. Simonsen: Hvad er god 

forkyndelse? En stemme fra dem, der lytter. 

Side 61-62 og 76).

  På godt og ondt er forkynderens personlige 

fremtræden nok blevet vigtigere, end den 

var før i tiden. Det må vi lade os udfordre af 

samtidig med, at vi ikke forfalder til person-

dyrkelse. Men jeg synes, at projektets fokus 

på indhold og Kristoffer B. Simonsens fokus 

på form tilsammen giver et dækkende og re-

levant svar på, hvad god forkyndelse er.

En god prædiken eller et 

godt budskab?

De to er imidlertid ikke sidestillede, som om 

det var et ligeligt samarbejde mellem Gud 

og forkynderen at skabe god forkyndelse. 

Det skyldes, at Gud har knyttet Ånden til Or-

det. Kristoffer B. Simonsens speciale poin-

terer således også indholdets altafgørende 

betydning:

  ’Det er ikke ligegyldigt, hvad prædikanten 

prædiker. Udover, at det skal være bibelfun-

deret og pege på Kristus som frelser, nævner 

respondenterne en række teologiske emner, 

som er uomgængelige i forkyndelsen. De 

mest udbredte emner er:

  Lov og evangelium: Forkyndelsen skal 

være frigørende og glædesfyldt og samtidig 

sætte fokus på, at alle mennesker er syn-

dere, der har brug for at blive sat fri fra selv 

at opfylde loven. Det er grundlaget for al op-

læring om hverdagskristendom.

  Discipelskab, mission og dybde: Der er en 

spænding mellem, at forkyndelsen skal for-

holde sig til dybere teoretiske problemstil-

linger og applicere emnet til konkrete udfor-

dringer i tilhørernes hverdag. Forkyndelsen 

skal med andre ord sende tilhørerne hjem 

med noget, som de kan arbejde videre med 

– både på et tanke- og handlingsmæssigt 

plan.

  Tilhørerne forholder sig generelt meget teo-

logisk reflekteret til forkyndelsen. Den skal 

have et solidt indhold og ikke blot bestå af 

en række hyggelige anekdoter eller åben 

dialog.’ (Ibid. side 61).

  Der er forskel på at holde en god prædiken 

og at prædike et godt budskab. Det første 

kan man – til dels – lære. Det andet må gi-

ves under bøn og arbejde med den bibelske 

tekst. 

Bed og arbejd

Derfor skal en forkynder være i konstant yd-

myg bøn om at få et godt budskab at gå med. 

’Godt’ er i denne forbindelse et budskab, der 

afslører sandheden om os og om Gud, men 

som samtidig ånder af den kærlige far, der 

giver os alt til frelse, liv og salighed.  

  Med projektet vil vi også opmuntre til hårdt 

arbejde både med ’grave guldet ud af bi-

belteksten’ og finde en form, der bedst mu-

ligt viser det frem. 

  Bed og arbejd. I dét krydsfelt skabes god 

forkyndelse.
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Henrik Kildahl ny frimenighedspræst i Viborg
MF-teologen Henrik Kildahl blev til en festgudstjeneste i Viborg den 17. januar indsat som 

præst i Silkeborg Oasekirkes regi med ansvar for en ny menighedsdannelse i Viborg.

Henrik Kildahl begyndte sin teologiske uddannelse på MFs bachelorhold i 2009 og har 

siden 2013 været ansat som pastoral medarbejder i frimenigheden Silkeborg Oasekirke, 

hvor han har arbejdet med en menighedsplantning i Viborg. Frimenighedspræst i Silkeborg 

Oasekirke, Ruben Dalsgaard, ledte indsættelsen.
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Kristoffer Simonsen ny sognepræst i Sct. Michaelis Kirke i 
Fredericia
Cand. theol. Kristoffer Simonsen er ansat som kirkebogsførende sogne- og garnisonspræst 

i Sct. Michaelis Kirke i Fredericia fra 1. marts. Han har taget sin bacheloruddannelse på 

Menighedsfakultetet i 2009-2013, hvorefter han erhvervede sig sin kandidatgrad på Aarhus 

Universitet og fortsatte på Pastoralseminariet. Kristoffer Simonsen afløser en anden MF-

præst, Peter Østergaard Jakobsen, som skal være sognepræst i Sct. Hans Kirke i Odense.

Se Kristoffer præsentere sig selv i lille video på Sct. Michaelis Kirkes hjemmeside: http://www.sct-michaelis.dk/

Andreas Bøge ny ungdomskonsulent i Indre Mission
Cand. theol. Andreas Bøge, der har gået på 2009-holdet på MF, har netop afsluttet Pastoral-

seminariet efter kandidatstudiet på Aarhus Universitet er per 1. januar ansat som ungdoms-

konsulent i Indre Mission i Region Syd. Andreas skal arbejde med teenagere og andre unge 

og har de seneste fire år været med i IMUs landsudvalg, heraf de sidste to år som formand.  

Konference om ’Kirke, Øvrighed og Samfund’  18.-19. 5. 2016
Som optakt til Luthers 500 års jubilæum i 2017 inviterer MF til en stort anlagt konfe-

rence om Luthers toregimentelære med deltagelse af en række kompetente fagfolk 

fra Norden, incl tre af MFs egne lærere. Der fokuseres på toregimentelæren i såvel 

historisk som nutidigt perspektiv, men også på noget af den kritik, der er rejst mod læ-

ren. Konferencen henvender sig til alle med interesse for kirkens plads i samfundet og 

skal ses i forlængelse af bogen: ’National kristendom’ og den konference, der holdtes 

i 2015 i forbindelse med bogudgivelsen. Se programmet på www.teologi.dk.

KIRKE, 

ØVRIGHED 

OG SAMFUND

KONFERENCE 

18.-19. maj 2016 
på Menighedsfakultetet i Aarhus

Lutherske 
perspektiver

Foredragsserie om trosforsvar i april
’Kan den kristne tro virkelig forsvares?’ er overskriften over fire aftener ved centerleder for 

Center for Kristen Apologetik, professor Kurt Christensen.  Følgende spørgsmål vil blandt 

andet blive besvaret: Hvilke indvendinger fremfører ateister normalt mod kristendommen? 

Hvilke argumenter kan der fremføres for kristendommens sandhed og virkelighedsnærhed? 

Befinder kristendommen og naturvidenskaben sig nødvendigvis på kollisionskurs? Er alle 

former for religion og religiøsitet lige gode og lige sande? Velkommen mandagene: d. 4. d. 

11. d. 18. og d. 25. april kl. 19.30 – 21.30 Tilmelding på www.teologi.dk/tilmeld. Pris: 50 kr. 

pr. aften. MF-studerende deltager gratis.
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Det er langt fra lige meget, hvordan en menighed tager imod forkyndelsen, som den lyt-

ter til. Den kan høre og høre uden virkelig at høre, eller høre uden efterfølgende at ’gøre’. 

Hvordan kan menigheden spille med, så forkyndelsen skaber glade efterfølgere af Jesus? 

Det har MF-bladet bedt en erfaren prædikant og tilhører give sit bud på.

INGOLF HENOCH PEDERSEN
PENSIONIST OG BIBELINSPIRATOR I 
BIBELLÆSER-RINGEN

Når jeg kommer hjem efter at have været 

ude og forkynde et sted i landet, bliver jeg 

ofte mødt af spørgsmålet: ’Hvordan gik mø-

det?’ Tja, umiddelbart kan det jo være van-

skeligt at svare på, når man selv har været 

den, der stod på talerstolen. Alligevel har jeg 

som oftest noget at svare. Det handler bare 

ikke så meget om, hvordan jeg selv synes, 

at jeg klarede det. Det handler snarere om, 

hvordan menigheden klarede det… 

Hvor vil jeg hen med det? Jo, jeg vil have 

sagt, at den gode forkyndelse ikke alene er 

forkynderens ansvar, men at den opstår i et 

dynamisk samspil mellem forkynder og til-

hørere. Derfor vil jeg her fokusere på tilhø-

rerne og deres rolle – på tre områder:

1) At forberede sig til og møde forkyndelsen 

med forventning 

Vi kan sikkert hurtigt blive enige om, at ufor-

beredte prædikanter er et onde. De kom-

mer let til at spilde deres tilhøreres tid. Men 

uforberedte tilhørere er altså også et onde: 

at man møder op uden at have forberedt mø-

det/gudstjenesten ved at bede for forkynde-

ren og for sig selv og de andre, der skal lytte 

til forkyndelsen. Til gudstjenester har man 

ofte den fordel på forhånd at vide, hvilken bi-

beltekst der skal prædikes over. Det bør også 

være annonceret forud for et møde i missi-

onshuset, så tilhørerne har mulighed for at 

læse teksten hjemmefra eller gøre sig nogle 

tanker om emnet på forhånd.

Og når man så kommer, handler det om at 

møde forkyndelsen med en åben og forvent-

ningsfuld holdning. Som forkynder bliver jeg 

opmuntret og inspireret, når jeg mærker, at 

den indstilling er til stede, som Cornelius gav 

udtryk for, da Peter kom til hans hjem i Cæ-

sarea: ’Jeg sendte straks bud efter dig, og du 

har gjort en god gerning ved at komme. Nu 

står vi så alle her for Guds ansigt for at høre 

alt, hvad Herren har pålagt dig’ (ApG 10,33). 

Hvis en mødeleder formår at formidle en 

sådan indstilling, er det med til at fremme 

forventningen og er til stor velsignelse for 

både forkynder og tilhørere. Desværre får jeg 

undertiden en fornemmelse af, at det bare 

handler om, at endnu et møde i programmet 

skal afvikles. 

Nogle har lavet følgende humoristiske kari-

katur af den lutherske ortodoksis indstilling 

til den forpligtelse, der påhviler tilhørerne: 

’To show up, to sit up, to pay up and to shut 

up!’ ’At møde op, at sætte sig ned, at betale 

og i øvrigt holde sin mund.’  

   

2) At granske videre i og adlyde Ordet

Johannes Chrysostomos, en af Oldkirkens 

store forkyndere, sagde: ’Når vi kommer fra 

gudstjenesten, skulle vi ikke umiddelbart 

igen styrte ud i aktiviteter, som ikke passer 

med gudstjenesten. Snarere skulle vi, når vi 

kommer hjem, straks tage Den hellige Skrift 

i hånden, sammenkalde hustru og børn, og 

sammen med dem gentage, hvad der blev 

sagt i prædikenen, og så først bagefter hen-

give os til timelige gøremål.’

De fleste vil sikkert synes, at dette lyder for 

gammeldags og helt umuligt at praktisere i 

Menighedens ansvar 
for forkyndelsen 
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dag. Alligevel indeholder ordene en meget 

vigtig pointe, som vi ikke mindst i vor tid kan 

have brug for at lægge os på sinde. For vi 

kan være meget hurtige til at søge adspre-

delse og underholdning, også når vi kommer 

hjem fra et møde eller gudstjeneste, og der-

med kan det, vi har hørt, meget hurtigt blive 

fortrængt fra vores bevidsthed. Hvordan kan 

vi i stedet praktisere, hvad Chrysostomos her 

lægger op til, og hvad Bibelen beskriver som 

en praksis med at granske Ordet? ’De modtog 

ordet med megen velvilje og granskede dag-

ligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig så-

dan’, står der om jøderne i Berøa, som havde 

lyttet til Paulus’ forkyndelse (ApG 17,11). 

Tilhørernes ansvar for forkyndelsen handler 

imidlertid også om at adlyde Ordet. Især Ja-

kob er (i sit brev) utrættelig  i at understrege, 

at det ikke kun handler om at høre Ordet, 

men også om at adlyde det og således være 

Ordets ’gørere’: ’Vær Ordets gørere, ikke blot 

dets hørere, ellers bedrager I jer selv’ (Jak 

1,22). Og han anvender det talende billede af 

en, der nok ser sig selv i spejlet, men bagef-

ter hurtigt glemmer, hvordan han egentlig så 

ud. Det kan måske i nogle tilfælde være en 

fordel, når det gælder vores udseende. Men 

når det gælder at skue i Ordet, skulle vi ikke 

straks glemme, hvad vi har hørt og slippe det 

igen. I stedet må vi øve os i at lade spørgs-

målet arbejde videre i vores sind: ’Herre, 

hvad har du villet lære mig i dag, og hvilke 

konsekvenser vil du, at det skal have for mit 

liv fremover?’

3) At prøve og vurdere forkyndelsen

Luther siger noget revolutionerende og tan-

kevækkende: ’Både retten og magten til at 

bedømme læren tager han (Gud) fra biskop-

perne, de lærde mænd og kirkemøderne og 

giver den til hver enkelt og til alle kristne i 

fællesskab.’ Ifølge Luther er det at prøve og 

vurdere forkyndelsen altså ikke et ansvar, 

vi som menighed kan skubbe fra os selv og 

over på andre. Når vi lytter til forkyndelsen, 

må vi være optaget af at prøve og vurdere, 

om det, vi hører, også er i overensstemmelse 

med Bibelen.  

I den forbindelse er der tre forhold, som er 

værd at have fokus på og være på vagt over-

for:

•	 Bliver	 den	 oplæste	 tekst	modsagt	 i	 præ-

dikenen, ved at indholdet bortforklares og 

åndeliggøres?

 Teksten handler måske om Mariæ Bebu-

delse, men jomfrufødslen fornægtes eller 

bortforklares 

•	 Finder	der	en	fortielse	sted	af	en	eller	flere	

af Skriftens grundsandheder?

 Det kan skyldes, at prædikanten er mere 

optaget af at være i pagt med tiden end af 

at være i pagt med det bibelske budskab. 

Det kan fx føre til en fortielse af fortabel-

sens mulighed.

•	 Handler	 prædikenen	 om	 noget	 andet,	

end prædiketeksten handler om? Er der 

bibelsk indhold og substans i forkyndel-

sen? Bibelteksten læses måske op, men 

prædikanten har en helt anden dagsorden 

end at løfte tekstens budskab frem. I stedet 

rummer prædikenen en almen filosofi om 

menneskelivet. 

I alle disse tilfælde er der brug for, at menig-

heden tager ansvaret på sig og siger fra over 

for prædikanten. Men hvem er det lige, der 

skal gøre det, og hvordan skal det gøres? Her 

har vi brug for at bede om både kærlighed, 

visdom og mod til at gøre det, som skal gøres 

- og gøre det på den rette måde. 

Gud vil noget godt med forkyndelsen, og det 

må ikke strande, fordi vi ikke er gode tilhørere. 

’Herre, hvad har du villet lære mig i dag, og hvilke konsekvenser 

vil du, at det skal have for mit liv fremover?’
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En af de mest bemærkelsesværdige oplysninger 

fra undersøgelsen var for mig, at hele 48 % af 

tilhørerne anfører ‘monoton stemmeføring’ som 

den hyppigste årsag til, at de ikke får noget ud af 

forkyndelsen. 

MF-bladet  01 2016
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KRISTOFFER SIMONSEN
NYANSAT PRÆST VED SCT. MICHAELIS 
KIRKE I FREDERICIA

Jeg hørte for nyligt om en påskegudstjene-

ste, hvor kirkesalen var fyldt med menne-

sker. Alle var pænt klædt og i godt humør. 

Men lige som prædikenen skulle begynde, 

blev dørene åbnet, og ind kom en møgbe-

skidt fyr. Han havde pjusket hår, lasede buk-

ser og en stærk lugt af alkohol. Fyren gik 

langsomt op gennem kirkesalen, men der 

var ingen ledige pladser, så han satte sig på 

gulvet lige foran alteret. Hele forsamlingen 

stivnede ved synet, men en nydelig ældre 

herre, der havde ry for at være lidt gnaven, 

rejste sig og gik langsomt hen imod den unge 

fyr. Nu ventede alle, at han ville give ham en 

lærestreg, for han var jo meget upassende i 

det fine selskab! Men den ældre herre lagde 

sin stok og sin hat, og satte sig med besvær 

på gulvet ved siden af den beskidte knægt.

Så tog præsten mod til sig og sagde lang-

somt:

’Hvad jeg ville sige, glemmer I hurtigt,

hvad I lige har set, glemmer I aldrig’

Tre vigtige kendetegn

Denne lille fortælling udfolder nogle af de 

kendetegn, som tilhørerne i Projekt God For-

kyndelse fremhæver som god forkyndelse:

1. God forkyndelse afhænger af prædikan-

tens fremtræden

 Prædikantens fremtræden kommunikerer 

ofte ‘højere’ end selve ordene! For tilhø-

rerne er meget kompetente (og kritiske!) 

lyttere, der straks aflæser prædikantens 

attitude, engagement, autenticitet og 

kropssprog. Er prædikantens fremtræden 

kedelig, utroværdig eller nedladende, går 

der ikke mange sekunder, før tilhørerne 

tænker på noget helt andet. Det er sam-

tidig vigtigt for tilhørerne at fornemme 

mennesket, der taler, ved, at prædikan-

ten ærligt deler personlige erfaringer om, 

hvordan budskabet berører hans eget liv.

2. God forkyndelse anvender eksempler, for-

tællinger og billeder

 Et eksempel, en fortælling eller et lille 

billede viser sig ofte at være den del af 

forkyndelsen, som tilhørerne hægter hele 

budskabet op på, fordi det giver en tydelig 

kobling til tilhørernes hverdag. 

3. God forkyndelse forstyrres af dårlig frem-

førsel

 En af de mest bemærkelsesværdige op-

lysninger fra undersøgelsen var for mig, at 

hele 48 % af tilhørerne anfører ‘monoton 

stemmeføring’ som den hyppigste årsag 

til, at de ikke får noget ud af forkyndelsen. 

Stemmeføring, øjenkontakt og varighed af 

forkyndelsen er således afgørende fakto-

rer i  god forkyndelse.

Men det vigtigste er stadig…

Tilhørernes besvarelse i Projekt God For-

kyndelse afspejler tydeligt, at forkyndelsens 

form er  af afgørende betydning for god for-

kyndelse. Men det er ikke ligegyldigt, hvad 

prædikanten prædiker. Undersøgelsen afslø-

rer, at Bibelen tillægges den største betyd-

ning som den grundlæggende autoritet for  

god forkyndelse. Forkyndelse kan være nok 

så kreativ, levende og autentisk, men den 

bliver først god, når den øser af Bibelens kil-

der og peger på Jesus som verdens frelser!

PS

Hvis du om et par timer skal genfortælle 

denne artikel til en ven, hvad tror du så, du 

kan huske mest detaljeret? Mit gæt er: For-

tællingen!

Når prædikenen er mere end ord
Hvad en spørgeundersøgelse fortæller om tilhørernes forståelse af god forkyndelse

11

Kristoffer Bruun Simonsens speciale er  

tilgængelig på GodForkyndelses hjem-

meside: 

www.godforkyndelse.dk/downloads/
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SIMON THIDEMANN

RandersKirken består af ca. 50 medlemmer og ligger i 

centrum af Randers.

’Noget af det, vi arbejder med lige nu, er at komme ud 

over rampen til almindelige randrusianere, som ikke 

kender Jesus. Vi har en fantastisk beliggenhed i cen-

trum af Randers, som vi gerne vil blive bedre til at ud-

nytte’, forklarer Peter.

De har bl.a. benyttet sig af den klassiske metode med 

uddeling af postkort og løbesedler i området, men har 

også forsøgt sig med målrettet annoncering på Face-

book.

Facebook er i stand til at målrette sine annoncer meget 

præcist, hvilket man, mod betaling, kan drage fordel af, 

hvis man vil reklamere for eksempelvis et arrangement. 

’Vi valgte at gøre det meget bredt; randrusianere over 18 

år. Første respons kom fra en fyr med rygmærke, som 

RandersKirken vil ud over rampen

Peter Leif Mostrup Hansen er frimenighedspræst i 

Randers. Han vil gerne have fat i de mennesker, der 

går forbi kirken hver eneste dag. 

SERIE: KANDIDATER I ARBEJDSTØJET

Denne artikel er en del af serien ’kandidater i ar-

bejdstøjet’. Formålet med artiklerne er, at give et 

billede af, hvad der bliver af de mange studerende, 

som har læst på MF’s bachelor.

Peter Leif Mostrup Hansen gik på det første bachelor-

hold på MF og har taget kandidaten på Aarhus Univer-

sitet. Han er ansat som præst på 30 procent i LM’s fri-

menighed i Randers, RandersKirken, og har været det 

siden august 2010.
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sagde, nej tak. Så var der nogen, der ’taggede’ sine 

venner, som tydeligvis ikke var særligt interesserede. Vi 

blev ikke svinet til, men folk lavede sjov med det, så på 

den måde gav det ikke så meget resultat. Men nu ved 

de da, at vi er her, og måske en dag, når de har brug for 

det, kommer de i tanke om os. Vi gør det igen, når vi 

skal have Alpha-kursus og ’Fredag i Kirken’, siger Peter. 

’Fredag i Kirken’ er en aften med bibelhistorier i bør-

nehøjde, aftensmad, Alpha-kursus, hygge, spil og snak. 

Udover at være et socialt tiltag i menigheden, er ’Fre-

dag i Kirken’ også et forsøg på at nå ud til de mange 

randrusianere, der går forbi kirken hver eneste dag. 

Et enkelt budskab

Peter prædiker ikke hver søndag, men har alligevel 

gjort sig mange tanker om, hvad god forkyndelse er.

’Det er svært at sætte god forkyndelse på en formel. 

Men først og fremmest vil jeg sige, at god forkyndelse 

skal være centreret om Jesus. Den skal være forankret 

i Bibelen, kendt med tidens kultur og miljø og henvendt 

til både troende og ikke-troende’, siger Peter, men un-

derstreger samtidig vigtigheden af måden, man kom-

munikerer på.

’Kommunikation er vigtig. Der er stor forskel på folk, 

men det er gået mere og mere op for mig, hvor vigtigt 

det er, at det er enkelt. Ikke at budskabet skal forsimp-

les. Men hvis det skal være til at huske og forstå, så skal 

det være enkelt’, mener Peter.

Peter brænder for, at vi som kristne må kendes på det 

frie evangelium til forskel fra en moraliserende kristen-

dom.

’Når folk finder ud af, at man er ’meget kristen’ kommer 

alle de sædvanlige spørgsmål om eksempelvis sex og 

alkohol. Vi bringer det også selv tit på bane. Men det er 

sekundært. Det er ikke det, jeg lever for, eller praler af. 

Det er ikke min identitet. Vores identitet ligger i det frie 

evangelium og ikke i en bestemt kultur eller måde at 

være på’, slutter Peter.

’Vores identitet ligger i det 

frie evangelium’
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LÆGERNE AXELSEN & FAUSHOLT

Vestre Strandalle 56 

8240 Risskov 

Tlf. 8617 7674 

VI STIKKER 
LIDT DYBERE

Se mere nu på sommeroase.dk

Oplev Krish Kandiah på SommerOase
 Leder af London School of Theology 

På Djurslands Efterskole mener 
vi, at alle mennesker er unikt 
skabt af Gud, også teenagere!

Vi vil fremelske den enkelte elevs 

potentialer og rumme dem. Uanset 

overbevisning, i trygge rammer! 

Vælg imellem sportslinje, musiklinje 

– eller tag det bedste fra alle hylder 

på Design-selv linjen.
Oplev mere på djurslands.dk

BEGRIB
GRIB OG

Med Bibelen som rejseguide
Egypten, Jordan og Israel 29.3. 14 dg.
Israel – landbrugsrejse 12.4. 8 dg.
Tyrkiet – i Paulus’ fodspor 29.4. 10 dg.
Grækenland – i Paulus’ fodspor 20.8. 10 dg.
Israel – med Samaria 18.9. 10 dg.
Italien – Rom og Assisi 19.9. 9 dg.
Kreta  oktober
Tyrkiet – evangeliets andet hjemland 1.10. 11 dg.
Israel – for hele familien 16.10. 8 dg.
Israel – klassisk rundrejse 16.10. 8 dg.
Jordan – det ukendte bibelske land 16.10. 8 dg.
Israel – med nye øjne 23.10. 8 dg.
Israel – med bibelen i bibelens land 28.10. 10 dg.
Israel – spændende rundrejse 10.11. 11 dg.

Bestil katalog med uforglemmelige 

oplevelser på tlf. 7592 2022 eller på

Lindholm Auto
Thistedvej 121 

9400 Nørresundby

v. Morten Warncke Olesen 

Reparation af 

alle bilmærker

www.barak.dk

Vækst og fornyelse i liv og parforhold
Gunhild Aaen Madsen

Terapeutiske samtaler i:
Bramming, Århus og Aalborg

Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

Par-, familie- og psykoterapeut

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kurser for par
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MFs ØKONOMI 

Netbank 
Overførsel til: 

reg.nr. 3409 kontonr. 8177600.

Dankort
www.teologi.dk/dankort

Sådan kan du støtte 
Benyt en af nedenstående muligheder 
eller se flere på www.teologi.dk/stot 

MobilePay 
Til nr. 21 52 10 44

Skriv dit navn og 

adresse i meddelelsesfeltet

WALTHER PLAUBORG HANSEN
SEKRETARIATSLEDER

tlf. 8616 6300 

wph@teologi.dk

Vi er godt på vej

15

December blev en god afslutning på halvårs-

regnskabet. Vi nåede målet for december på 

1,25 mio. kr. i gavebidrag og fik dermed dæk-

ket halvdelen af regnskabsårets gavebehov. 

Vi er dybt taknemlige over jeres trofasthed 

og giversind. Gud velsigne jer for det! Januar 

var også en god måned med 403.000 kr. i 

gaveindtægter. Det er meget opmuntrende 

og giver ekstra glæde og energi i hverdagen 

på MF. 

Vi ser med frimodighed fremad og beder om 

jeres fortsatte støtte. Frem til regnskabsaf-

slutningen 30. juni har vi behov for 3,5 mio. 

kr. i gaver, hvilket er på niveau med det, 

vi modtog sidste år. I 2015 blev foråret en 

’gyser’ med faldende gaveindtægter over 

flere måneder, men de sidste ti dage af regn-

skabsåret vendte med en fantastisk slutspurt 

udviklingen, så vi nåede godt i mål. Vi håber 

meget, at I vil fortsætte jeres trofaste støtte 

også hen over foråret, så vi kan fortsætte 

vort arbejde med at uddanne præster og an-

dre ledere til menighederne, som i stigende 

grad efterspørger vore teologer.

TESTAMENTE 
– ny enkel mulighed for oprettelse
Testamentariske gaver er vigtige for MFs 

økonomi og dækker i gennemsnit omkring 

5 % af vore udgifter. Testamentariske gaver 

har dermed betydning for omfanget af den 

undervisning og forskning, som MF kan gen-

nemføre.

Med et testamente kan du sikre, at dine ejen-

dele og formue fordeles sådan, som du øn-

sker det. Du har fuld råderet over alt, du ejer, 

så længe du lever, men hvis du ønsker, at en 

del af din formue skal tilfalde Menighedsfa-

kultetet, skal du oprette et testamente.

MF har indgået et samarbejde med DinArv.

dk, som gør det hele meget enkelt. Du kan 

på hjemmesiden www.dinarv.dk/menig-

hedsfakultetet  oprette et testamente, så det 

opfylder dine ønsker til, hvem der skal have 

glæde af dine værdier. Hvis MF er betænkt i 

testamentet, betaler MF gebyret, så oprettel-

sen er uden udgift for dig. MF tilbyder også 

gratis juridisk bistand, hvis du ønsker advo-

kathjælp til at oprette dit testamente.

Bemærk, at MF er fritaget for boafgift, så te-

stamentariske gaver til MF går ubeskåret til 

vores arbejde.

Du er meget velkommen til at kontakte mig 

for flere oplysninger - wph@teologi.dk eller 

7356 1242.

www.lonedalsgaard.dk
mail@lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

Psykoterapi 
& supervision 

af ledere 
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MARTS

14 kl. 10-12.30: ’PULS’ - debatarrangement: ’Folkekirkens fremtid’ v. Mette Bock, Karen Klint  

og Christian Langballe

APRIL

4. kl. 19.30-21.30 CKA: Kan kristendommen virkelig forsvares? 1 ved Kurt Christensen

11. kl. 19.30-21.30 CKA: Kan kristendommen virkelig forsvares? 2 ved Kurt Christensen

18. kl. 11.15-13: Forelæsning ved Lisbet Christoffersen: ’Religionsfrihed, undervisnings- og 

forskningsfrihed og fri bevægelighed i Europa og i Danmark’

18. kl. 19.30-21.30 CKA: Kan kristendommen virkelig forsvares? 3 ved Kurt Christensen

25. kl. 19.30-21.30 CKA: Kan kristendommen virkelig forsvares? 4 ved Kurt Christensen

MAJ

6. kl. 14-15: ’Himmelske Dage’ i København. Peter V. Legarth holder oplæg ud fra sin bog: ’Efter 

Styrtet Om at finde fodfæste efter svær sygdom’. Holdes i ’Hjørnestuen’ på ’Vartov’.

18-19.: Konference om ’Kirke, øvrighed og samfund. Lutherske perspektiver’. Om toregimentelærens 

betydning.

AUGUST

31. kl. 17.00: Sponsorløb 2016

SEPTEMBER

15-16.: Alister McGrath forelæser om kristendom og naturvidenskab

tlf. 7456 3343

TOM WRIGHT
Studiekredsmateriale på dansk af den engelske teolog NT Wright 

www.prorex.dk 
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