
Krit isk Forum
 F O R  P R A K T I S K  T E O L O G I

H
O

M
IL

E
T

IK
 S

E
P

T
E

M
B

E
R

 2
01

413
7K

ritisk Forum
 – H

om
iletik

N
R

. 13
7

 / 2
0

1
4

Afsender: Forlaget Anis, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C

TEMA: HOMILETIK

Pia Nordin Christensen
EN SAMTIDIG HOMILETIK  4

Arne Mårup
BENSPÆND OG FORSTYRRELSER I PRÆDIKENFORBEREDELSEN 21

Jørgen Demant
HOMILETISK NETVÆRK 39

Marianne Gaarden
DEN SKJULTE KIRKEGÆNGER 53

Marlene Ringgaard Lorensen
FREMMEDHEDENS HOMILETIK 71

Kirsten Donskov Felter
PRÆSTEN, PRÆDIKENEN OG AUTORITETEN  90

1912-RPC-Kritisk-Forum-137.indd   1 28/08/14   10.43



Krit isk Forum
 F O R  P R A K T I S K  T E O L O G I

H
O

M
IL

E
T

IK
 S

E
P

T
E

M
B

E
R

 2
01

413
7K

ritisk Forum
 – H

om
iletik

N
R

. 13
7

 / 2
0

1
4

Afsender: Forlaget Anis, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C

TEMA: HOMILETIK

Pia Nordin Christensen
EN SAMTIDIG HOMILETIK  4

Arne Mårup
BENSPÆND OG FORSTYRRELSER I PRÆDIKENFORBEREDELSEN 21

Jørgen Demant
HOMILETISK NETVÆRK 39

Marianne Gaarden
DEN SKJULTE KIRKEGÆNGER 53

Marlene Ringgaard Lorensen
FREMMEDHEDENS HOMILETIK 71

Kirsten Donskov Felter
PRÆSTEN, PRÆDIKENEN OG AUTORITETEN  90

1912-RPC-Kritisk-Forum-137.indd   1 28/08/14   10.43



 1

Indledning

Indledning
Marianne Gaarden og Kirstine Helboe Johansen

Prædikenen har holdt flyttedag. Den tilhører ikke længere alene prædikan
ten. Det førmoderne paradigme, der forstod prædikanten som et neutralt 
“talerør” for Guds Ord, er skiftet ud, men ikke med en moderne forståelse, 
hvor ejerskabet af prædikenen udelukkende er placeret hos tilhørerene. Det 
har ellers været de homiletiske toner, der har lydt igennem nogle årtier. Pen
dulet svingede fra prædikant til tilhører i den homiletik, der blev udformet i 
begyndelsen af 70’erne og de følgende årtier, hvor specielt den amerikanske 
bevægelse The New Homiletic, gjorde sin indflydelse gældende. I begyndel
sen af 90’erne udkom således et temanummer om homiletik her i KFPT, hvor 
fokus netop var rettet mod øret, der hører prædikenen. ‘Der er ingen for
kyndelse i den prædiken, der ikke er hørt’, lød mottoet. Prædikenen tilhørte 
her menigheden. I den nutidige, postmoderne homiletik, der med stigende 
intensitet er ved at sætte sig igennem, har prædikenen atter holdt flyttedag. 

I den nutidig homiletik ligger ejerskabet for prædikenen hverken hos 
prædikanten, der med sin monologiske tale på prædikestolen sætter or
dene sammen, eller hos tilhørerene, der hører ordene på kirkebænken og 
selv skaber mening i det hørte. Perspektivet er flyttet til det rum, der opstår 
imellem prædikant og tilhører. De her præsenterede artikler summer med 
ord, der emmer af ‘relationer’, ‘anderledeshed’, ‘fremmedhed’, ‘irritation’, 
‘benspænd’, ‘forstyrrelser’, ‘samarbejde’ og ‘prædikenværksteder’. Homile
tisk frugtbare ord og begreber, fremmende for kreativitet og nytænkning og 
fremfor alt udtryk for, at prædikenen er noget, der sker i et dynamisk samspil 
mellem flere aktører – mellem mennesker og mennesker og Gud og menne
sker imellem. Monopolet er ophævet i et postmoderne perspektiv og udlagt 
til intersubjektiviteten, hvor også Gud råder.

Ud fra denne overordnede ramme har vi bedt en række skribenter re
flektere over de nye homiletiske tendensers betydning for deres prædiken
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arbejde og for den overordnede forståelse af forholdet mellem prædikenen, 
prædikanten og tilhøreren.

Pia Nordin Christensen indleder med en redegørelse for sin egen prædi
kenpraksis. Ved at fokusere på dialogen med andre mennesker som et vig
tigt led i sin prædikenforberedelse viser Christensen frugtbarheden ved at 
anerkende den mellemmenneskelige forskellighed og viser konkret, hvor
dan et prædikenværksted kan virke inspirerende og udfordrende. Fokus på 
den individuelle prædikenforberedelse fortsættes af Arne Mårup, som be
skriver sit arbejde med benspænd. Den mellemmenneskelige forskellighed 
består her af kolleger, som forstyrrer med forskellige benspænd, som sætter 
rammer om prædikenen og prædikenforberedelsen, og som dermed skaber 
konstruktivt grundlag for at udvikle og udvide sin prædikenpraksis. Jørgen 
Demant fortsætter overvejelserne over kollegialt homiletisk samarbejde i sin 
præsentation af et norsk inspireret prædikennetværk. Ved en deskriptiv me
tode, der søger at undgå en normativ vurdering, undersøges den holdte præ
diken. At evalueringsmetoden er et konstruktivt redskab for præsterne til at 
hjælpe hinanden til at blive bedre prædikanter, illustreres af tre interviewede 
præster, der fortæller om deres positive erfaringer med prædikennetværket. 

På baggrund af disse praksisnære refleksioner hæves blikket til de bagved
liggende teoretiske og teologiske overvejelser. Marianne Gaarden fokuserer 
på forholdet mellem prædikant og tilhører og understreger, at selvom andre 
stemmer inddrages i prædikenforberedelsen, og selvom kirkegængernes in
viteres indenfor i prædikenværkstedet, forbliver der et element af fremme
hed tilbage hos tilhørerne. Prædikanten kan trods empati, lydhørhed og vil
lighed til at lade sig forstyrre, ikke overvinde fremmedheden. Den mening, 
kirkegængerne skaber i dialog med prædikenens ord, opstår først i mødet 
med de personlige erfaringer og prædikantens ord i selve gudstjenesten – og 
den mening kan endog være skjult for kirkegængeren selv inden gudstjene
sten. Samme interesse for det fremmede fortsættes hos Marlene Ringgaard 
Lorensen, som præsenterer den seneste internationale homiletiske udvik
ling. I en samtidig homiletik er fremmedhed og forskellighed et grundvilkår 
for prædikenens teori og praksis, og ikke blot i gudsforhold, men også men
nesker imellem. Lorensen argumenter for, at den kvalitative forskel mellem 
Gud og mennesker fungerer som forenende modsætning frem for at være 
adskillende. 
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Afslutningsvis overvejer Kirsten Felter, hvordan den traditionelle embeds
teologi udfordres af nyere homiletik og forandringer i autoritetsforståelsen. 
Præsternes opfattelse af forkyndelse viser en skelnen mellem en traditionel 
teologisk forståelse af forkyndelse og en praksisnær forståelse af forkyndelse, 
som er situeret i den menneskelige virkelighed. De nye homiletiske tenden
ser peger således på et behov for at nytænke den teologiske forståelse af for
kyndelse og embede.

Med denne kombination af praksisnære og mere teoretiske refleksioner 
har det været vores hensigt at give både teoretisk baggrund og konkret inspi
ration til at arbejde med prædiken på en ny måde – teologisk og i hverdagen.
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En samtidig homiletik 
– en refleksion over egen prædikenpraksis

Pia Nordin Christensen

Samtaler om søndagens tekster har altid været en væsentlig del af min præ-
dikenforberedelse. Derfor var det nærliggende at eksperimentere med et 
egentligt prædikenværksted. Prædikenværkstedet som model er ingen ny ide, 
men mødet med den amerikanske homiletiker John McClure’s arbejde med 
‘collaborative preaching’ motiverede mig til at prøve modellen af i min egen 
prædikenpraksis. Modellen bærer præg af at være udviklet i en amerikansk 
kontekst, men den er et godt afsæt for at arbejde med prædikensamtaler 
også i en dansk kontekst. Jeg redegør i det følgende for egen prædikenpraksis, 
teologiske refleksioner herover, McClure’s model samt de erfaringer, jeg har 
gjort mig i forhold hertil.

Min prædikenpraksis
Overvejelser over den kommende søndags prædiken er med mig ugen igen
nem. Mandag bruger jeg en god times tid på at overveje, hvad der er på spil 
i teksten? Hvad fanger mig? Hvad anfægter mig? Hvad forstyrrer mig? Jeg 
tænker forskellige indgange til teksten igennem og overvejer, hvordan vores 
samtid kan tolkes i lyset af den. Dernæst ser jeg på kollekter og salmer. Må
ske er der brug for et opslag i en kommentar eller i Gads Bibel Leksikon, lige
som det ofte er nyttigt at se, hvordan de to nytestamentlige tekster formule
res i Den Nye Aftale. Det kan også være inspirerende kort at orientere sig i fx 
Søndagslæsning, Göttinger Predigten eller I Anden Række. Jeg er opmærksom 
på billeder og begivenheder, der kan illustrere teksten og gøre prædikenen 
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relevant. Det falder sjældent svært at finde eksempler, der tydeliggør loven. 
Det er anderledes udfordrende at finde eksempler, der prædiker evangeliet. 

Enhver lejlighed til at tage evangelieteksten frem de kommende dage bli
ver brugt. Det sker først og fremmest gennem samtaler i forbindelse med 
kirkelige handlinger, konfirmandundervisning, men også gerne med min lø
bemakker eller over et middagsbord. Jeg søger sammen med andre at forstå 
teksten, dens betydning og relevans for os her og nu. Jeg er især opmærksom, 
når samtalepartnerne fortæller historier, der relaterer sig til teksten. Disse 
samtaler åbner for erfaringer, indsigelser og indsigter, der gør mig som præ
dikant klogere på både tekst og tolkninger. Dialog om teksten er således en 
afgørende tolkningsnøgle for mig.

Jeg oplever, at erfaringsnære prædikener fungerer godt. Jeg har dermed 
fokus på verden foran teksten frem for verden bag teksten. Jeg fanger en 
sætning på gaden, falder over en problematik i avisen eller noget aktuelt, 
som har relevans i forhold til den givne tekst. Jeg lytter i samtaler efter levet 
liv, fortællinger, viden og tro i håb om, at disse erfaringer i en eller anden 
forstand taler ind i andre menneskers liv og erfaringer lige nu. Uden at det 
bliver privat. En historie skal altid gøres så tilpas anonym, at folk ikke be
gynder at gætte på, hvem den handler om. Den amerikanske homiletiker 
Lillian Daniel mindede herom på sidste års prædikenfestival: ‘Du skal altid 
stå bagved kameraet, aldrig foran, og du må aldrig være helten i din historie’. 
Det ville heller ikke være til at holde ud at høre på!

Det bliver ofte fredag eftermiddag eller lørdag, før jeg sætter mig for at 
skrive. Jeg ville ønske, jeg kunne gøre det tidligere på ugen, men overvejel
serne skal have tid til at modnes. Inden jeg rører tastaturet, bruger jeg ofte 
kort tid på at udfylde Poul Scott Wilsons skema, som hos Asmussen er over
sat til: ‘tekst, tema, lære, billede, behov og retning’ (Asmussen 2010, 102).

Det er klargørende for mig i forhold til den endelige beslutningsproces: 
Hvad vil jeg med prædikenen? Nu skal der luges ud og skæres til. 

Når skemaet er udfyldt, begynder jeg at tænke i opbygning. Hvordan 
skal prædikenen bevæge sig fremad fra afsnit til afsnit. Jeg er bevidst om, at 
opbygningen skal være enkel, sætningerne korte, sproget mundret og også 
gerne tale til sanserne, for eksempel er der forskel på at sige en dag, en som
merdag eller en varm sommerdag. 
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Så er jeg klar til at skrive. Det tager cirka trefem timer at skrive prædi
kenen. Alligevel har jeg svært ved at slippe den. Søndag morgen sætter jeg 
mig igen med den. Den kan altid blive bedre! Den er ikke færdig, før den er 
afleveret! 

Sådan ser praksis i bedste fald ud! 

Teologisk refleksion over egen prædikenpraksis
Hvilke krav kan man med rette stille til en prædiken? Hvad er det egentlig, 
der forventes af mig? Når jeg selv sætter mig på kirkebænken, håber jeg at 
møde en nærværende prædikant, der er med til at flytte mig ved at pege på 
Guds rige i verden. Den bevægelse er der brug for igen og igen. Jeg vil gerne 
ud af mit eget lukkede rum og øjne glimt af et større hus.

Evangeliet og traditionen
Udgangspunktet er altid evangelieteksten. Det handler ikke om, hvad Gud 
sagde og gjorde engang, men hvad Gud gør og siger her og nu i og gennem 
teksten. Heri ligger Bibelens evige aktualitet. 

Jeg er samtidig bevidst om, at jeg bygger oven på en lang tradition både te
ologisk og praktisk. Da jeg skrev min første prædiken på Pastoralseminariet, 
kan jeg huske, at jeg ved gennemgangen af holdets prædikener tænkte, at de 
var mere ens, end de burde være. Først da gik det op for mig, at jeg var trådt 
direkte ind i en lang tradition og havde overtaget den. Ikke ukritisk, men al
ligevel! I bund og grund fortæller alle hele tiden videre og bygger ovenpå den 
fortælling, der begyndte engang for længe siden. 

McClure taler direkte i forlængelse heraf, når han i sin seneste bog viser, 
hvordan prædikanten kan ‘sample’ en prædiken, som komponisten ‘samp
ler’, når han skriver/komponerer musik (McClure 2011). Vi bygger altså 
ovenpå det, som for længst er blevet sagt, og samtidig bliver der hele tiden 
føjet noget til, og sådan siges der noget nyt. Vi er hele tiden i bevægelse og på 
vej. Prædikenerne forandrer sig over tid, og det skal de også! Det er trygt og 
fint at træde ind i traditionen, men man skal finde sin egen vej! Evangeliet 
skal hele tiden inkarneres på ny.
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Prædikantens rolle
Mellem tekst og prædiken står prædikanten. Jeg skal forkynde det glædelige 
budskab. Det er min opgave at tale om forholdet imellem mennesker og om 
forholdet imellem Gud og mennesker. Jeg bliver mødt af en forventning om, 
at jeg har noget på hjerte. At jeg giver det videre, som optager eller betyder 
noget for mig, og som har teologisk relevans i forhold til det samfund og den 
verden, vi lever og færdes i. Jeg søger ofte at tage udgangspunkt i noget, man 
kan forestille sig er en fælles erfaring, selvom jeg er klar over, at det ikke 
kan forudsættes, at prædikant og menighed deler erfaringshorisont (jævnfør 
McClure 2001, 61). Der vil altid være en fremmedhed; men taler man om 
noget, der optager én og betyder noget for én selv, er det min erfaring, at det 
også rører noget i andre. Det er samtidig min erfaring, at kirkegængerne 
ikke kun lytter, når de kan identificere sig med det sagte. De er lige så meget 
med, når vante tankegange udfordres. Tør vi som prædikanter sige det, som 
andre ikke kan og ikke tør?

Min rolle er ikke at belære menigheden, men at åbne for en samtale. Præ
dikensituationen handler derfor også om relation og tillid. En ny undersø
gelse viser, at menigheden efterspørger engagement, autenticitet og nærvær, 
herunder også præstens egen tro (Gaarden 2013b). Som prædikant skal man 
derfor turde investere sig selv. Det er hånden på kogepladen! Hvis ikke man 
sætter sig selv på spil, hvorfor skulle tilhøreren så gøre det? 

Gaarden peger på, at der herved rettes fokus mod prædikanten, og sådan 
anfægtes den lutherske embedsforståelse. Traditionelt skelnes mellem præs
tens person og præstens funktion, hvor præsten kun formidler ordet, og tro
en kommer af ordet, der høres (Gaarden 2013a). Som præster har vi det ikke 
godt med alt for meget fokus på prædikanten, selvom vi nok må erkende, at 
det er vilkåret. Den empiriske undersøgelse tegner et klart billede af, at der 
er en uoverensstemmelse mellem et teologisk ideal og den praktiske erfaring. 
Det er vi nødt til teologisk at gennemtænke på ny, siger Gaarden, og det er jeg 
helt enig i. Teologi og praksis skal hænge sammen. 

Relationen mellem prædikant og tilhører
Jeg er optaget af amerikansk homiletik, specielt ‘New Homiletic’, fordi bevæ
gelsen tager tilhøreren alvorligt. I ‘New Homiletic’ handler teologi også om 
kommunikation, og homiletikken har derfor fokus på modtageren.
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En bekendt fortalte om en ny præst: “Tænk, han talte, så almindelige men
nesker kunne forstå det”! Udsagnet tilhører en veluddannet mand i begyn
delse af tresserne, der efter eget udsagn kommer i kirke et par gange om året. 
Han vil ikke tales ned til, og han vil heller ikke tages med til en teologisk 
forelæsning, men han vil gerne høre en prædiken, han kan forholde sig til. 
Folk lytter til den, der har et budskab og samtidig inviterer tilhøreren med 
i samtalen. Det er i forlængelse heraf, at jeg synes, vi kan lære af ‘New Ho
miletic’.

Præster bruger generelt lang tid på prædikenen, så hvorfor ikke også arbej
de på at gøre prædikenen tilgængelig? Det gøres blandt andet ved at tage hen
syn til måden, prædikenen formuleres og struktureres på. David Buttrick 
dannede skole ved at pege på prædikenen som en bevægelse – et forløb eller 
en rejse fra et sted til et andet (Buttrick 1987). Det kan være svært at følge 
en prædiken, men hvis en prædiken typisk består af 56 ‘moves’, små afsnit 
af et par minutters varighed, er prædikenen lettere at følge. Tilsammen ud
gør disse forskellige ‘moves’ prædikenens struktur. Hvert af disse ‘moves’ er 
sluttede størrelser, man i praksis kan flytte rundt med. Fordi der er tale om 
korte, sluttede størrelser, har man som tilhører bedre mulighed for at følge 
prædikens forskellige faser og dermed huske den. Én fra prædikenværkste
det sagde det sådan: “Det er en god prædiken, når jeg kan tage den med mig 
hjem og tale videre om den. Det kræver bare, at jeg kan huske noget af det!”

Dialogisk interaktion
Prædikensituationen forstås ikke længere som énvejskommunikation, men 
som en dialogisk interaktion, sådan som Gaarden og Lorensen har gjort op
mærksom på (Gaarden & Lorensen 2013). Prædikenen forstået som en dialo
gisk interaktion understøtter min egen prædikenerfaring. Tilhørerne skaber 
deres egen prædiken i dialog med prædikantens ord. Det er det, som sker 
eller opstår imellem os undervejs i prædikenen, der er interessant. 

I artiklen peger de på, at prædikenen ikke alene er en dialogisk interak
tion, men at der er tale om en polyfoni af stemmer, hvor kirkerum og liturgi 
også spiller med. Tilsammen skaber det forudsætningen for, at der kan opstå 
et helt tredje rum, som hverken prædikant eller tilhører har kontrol over, 
men et rum, hvor der produceres ny forståelse, mening og perspektiv. Det er 
en fælles erfaring for alle præster, at kirkegængere giver udtryk for, at det var 
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helt utroligt, at prædikanten i dag talte netop til dem, eller at folk takker for 
eller peger på noget i prædikenen, som man aldrig har sagt. Vi kan som præ
dikanter hverken styre eller kontrollere det, prædikenen i bedste fald sætter 
i gang hos tilhørerne, og det, som skabes herudaf. 

Erfaringsnære prædikener
Schleiermacher og liberalteologien forstod præsten som et vidne. Det blev 
hos Barth og i den dialektiske teologi afløst af synet på præsten som bud
bringer, men den position er igen blevet forladt i moderne prædikenteori. 
Kristeligt Dagblad (2/92013) skrev om behovet for at nytænke homiletik
ken, og professor Bent Flemming Nielsen citeres her for følgende udsagn: “Vi 
kommer fra en situation for 3050 år siden, hvor det primært handlede om 
prædikenens teologi. I dag skal en præst også kunne holde en prædiken, som 
er forståelig for den menighed, som nu engang møder frem med alle mulige 
personlige oplevelser i deres liv med fødsel, dødsfald, skilsmisse og arbejds
løshed. I dag er fortroligheden med det kristne sprog og salmerne ikke så 
stor som tidligere”. Opgaven er den samme, som den hele tiden har været: at 
forkynde evangeliet! Men kan fortroligheden med kristendommen ligge på 
et meget lille sted, så kan den måske tales frem ved hjælp af de erfaringer, vi 
hver for sig og sammen gør os. Det er jo vores liv, det handler om.

Når nu Gud er trådt ind i vores verden, hvad betyder Guds menneskelig
hed så for os i dag? Hvilke konsekvenser får det for forholdet til Gud og for
holdet mennesker imellem? Det er det, der søndag efter søndag er en kamp 
at få formuleret på ny. Gud er ikke bare en transcendent sandhed, men i kraft 
af Helligånden nærværende i verden (immanent), og Gud kan som sådan 
erfares i relationen imellem mennesker. Derfor er erfaringer en vigtig del af 
prædikenen. Vi deler vores liv med hinanden og tolker Gud i lyset heraf, som 
det for eksempel sker i samtaler og ikke mindst sker i prædikenværkstedet. 
Derfor fungerer erfaringsnære prædikener godt. “Erfaringsteologien beto
ner i særlig grad sammenhængen mellem liv og tro, livserfaring og troserfa
ring.[…] Gud er livets helhed, eftersom Gud jo er og bliver alt i alle”, skriver 
Svend Bjerg (Bjerg 2008). 
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Imagination
Billeder er en vigtig del af prædikenen, fordi de gør det sagte synligt og ap
pellerer til erfaringen. Bryant definerer begrebet imagination som: “evnen 
til at skabe et billede, der rummer en betydning, der berører noget i vores 
erfaring, og gør det muligt at se en mening” (Asmussen 2010, 118). Billedet 
rummer en skabende kraft. Prædikenen skal derfor hverken forklare eller 
belære, men pege på Guds rige. Det gøres ved at fortælle i billeder og på for
skellig vis visualisere prædikenens teologi. Kristendommen er en imaginativ 
religion til forskel fra en refleksiv religion, siger Bjerg provokerende (Bjerg, 
2008). Det vil dog altid være et bådeog, al den stund hele teologihistorien 
handler om refleksion.

En af udfordringerne ved at inddrage imaginationen er imidlertid, hvor
dan man undgår at løbe tør for erfaringer, billeder og fortællinger? Her er 
prædikenværkstedet måske en løsning.

Prædikenen som et samarbejdende værksted
Prædikenværkstedet som model har sit udspring i begyndelsen af 1960 érne. 
Den deduktive metode, der tager udgangspunkt i den teologiske sandhed, 
blev på den tid afløst af den induktive metode, der tager udgangspunkt i 
partikulære erfaringer. Metodeskiftet var et opgør med ‘GudsOrds teologi’ 
og hermed den dialektiske teologi og indebar et opgør med præsten som 
den privilegerede stemme og højeste autoritet, der formidler Guds ord til 
menigheden. 

Det er ikke prædikantens opgave at belære menigheden om Guds ord for
stået som: Nu skal jeg fortælle jer, hvordan det forholder sig! Prædikanten 
skal i stedet tage tilhørerene med på en rejse ved at delagtiggøre menigheden 
i de overvejelser, der lægges frem i dagens prædiken, påpegede Fred Crad
dock, der er en af pionererne bag New Homiletic. Craddock anbefaler den 
induktive og narrative metode, hvor prædikanten identificerer sig med til
hørerene og tager udgangspunkt i fælles erfaringer og fortællinger, for først 
på baggrund heraf at tegne et større billede (Craddock 2001). Bag ønsket om 
en dialog med menigheden ligger både ønsket om at inspirere prædikanten 
og ønsket om at aktivere tilhørerne ved at skabe større interesse for og med
ejerskab til prædikenen. 
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‘Collaborative preaching’
John McClure ønsker at gå længere end ‘New Homiletic’ og advokerer i bo
gen The Roundtable Pulpit. Where Leadership & Preaching Meet (1995) for at 
give menigheden stemme på prædikestolen, så prædikenen afspejler det kor 
af stemmer, en forudgående samtale i fællesskab har åbnet for. ‘Collaborative 
preaching’ skal forstås bogstaveligt. Der er altså ikke tale om, at præsten kun 
konsulterer menigheden, men der er tale om et reelt samarbejde, der finder 
sted som en rundbordssamtale, fordi det er i samtalen om søndagens tekst, 
teologi og det levede liv, at det glædelige budskab opstår. Det er ikke nok, at 
præsten tror at vide, hvad menigheden tænker. Folk skal spørges direkte! 
Gennem disse samtaler myndiggøres lægfolket. Denne myndiggørelse er 
bogens egentlige anliggende. Forfatterens hypotese er, at den bedste måde 
at gøre menigheden i stand til at lede og forkynde på er at finde en form for 
samarbejde, både når det gælder ledelse og prædiken (“that the best way to 
empower congregations for ministry and mission is through the use of col
laborative forms of leadership and preaching” (1995,9)). Ønsker menigheden 
forandringer, at være evangeliets stemme i verden, skal der derfor samarbej
des – også om prædikenen. Sådan udvikles ‘collaborative preaching’ til en 
homiletisk model, hvis mål er at myndiggøre menigheden. 

Myndiggørelse af lægfolket
Jeg forstår McClures brug af begrebet ‘empowerment’ som tæt relateret til 
handlekompetence. Handlekompetence kan defineres som en evne til at 
deltage i demokratiet (Schnack 1993). I et demokrati er medlemmerne ikke 
tilskuere, men deltagere. Opdragelse til demokrati er derfor også opdragelse 
og kvalificering til deltagerrollen, og at udvikle handlekompetence – såvel 
individuelt som kollektivt – er derfor et dannelsesideal i et demokratisk per
spektiv. McClure ønsker, at menigheden gennem prædikenværkstedet skal 
opbygge tillid til egne muligheder og villighed til at tage stilling og handle 
etisk forpligtigende. Det er derfor, det for mig at se giver mening at forstå 
‘empowerment’ som tæt relateret til handlekompetence. Det betyder i sidste 
ende, at vægten i prædikenen ensidigt kommer til at ligge på etikken og ikke 
på teologien, og det er uholdbart. McClure udvikler en teori, som jeg ikke 
tror, han selv overholder i praksis.
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McClure forstår i forlængelse heraf ‘collaborative preaching’ som ‘persu
asive’. Ønsket om at overbevise/overtale indeholder ønsket om at forandre. 
Han påpeger selv, at det kan virke både tvingende og manipulerende, men 
brugt rigtigt fører dette til myndiggørelse. 

Netop McClure ś anvendelse af begrebet ‘persuasive’ kritiseres af Lucy At
kinson Rose (1997). Hun forstår i lighed med McClure prædikenen som en 
åben samtale, men brugen af ordet ‘persuasive’, når det gælder at myndiggø
re lægfolket, medfører risiko for misbrug, sådan som mange gennem kirkens 
historie har erfaret det. Jeg er enig i, at brugen af begrebet er betænkelig. Der 
er ikke langt fra at blive ført til at blive forført!

The Sermon Roundtable i praksis:
McClure opstiller 5 regler for prædikensamtalen:

1. Præsten er værten, der er fuldt og helt med, men samtidig er op
mærksom på at lytte og undlade at dominere. 

2. Gruppen skal være alsidigt sammensat, og deltagerne udskiftes 
jævnligt. Skriften, traditionen, konfession og menighedens historie 
er også “stemmer” omkring bordet. 

3. Ingen stemme har forrang for andre. 
4. Samtalen er en åben proces og en fortsat samtale.
5. Samtalen skal både have mål og visioner for den kristne menigheds 

liv i og uden for kirken. 

Dagsorden for samtalen: 

1. Topicsetting: Vigtige temaer i teksten identificeres.
2. Interpretation: De valgte temaer fortolkes.
3. Empowerment: Alle byder ind på lige fod. Konkrete historier efter

spørges.
4. Coming to terms: Der spørges efter, hvad evangeliet fordrer af os?
5. Practice: Det overvejes, hvordan menigheden kan handle i forhold 

hertil?
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McClure anviser i bogen en meget detaljeret tilgang til ‘The Sermon Round
table’. Han har senere revideret sin tilgang på et blogindlæg fra 2012 (http://
johnsmcclure.com/tag/roundtablepulpit/). 

Collaborative preaching i dansk kontekst
Det kan hos os være svært at få folk i menigheden til at afsætte tid til at 
deltage i et prædikenværksted. Da jeg på kort tid skulle etablere et værksted, 
tog jeg derfor en genvej og inviterede folk fra min igangværende sorggruppe 
til at deltage. Der var fem, der tog imod invitationen – formentlig for at gøre 
præsten en tjeneste! Gruppen lever dermed ikke op til McClures krav om 
alsidig sammensætning, men har den fordel, at der på forhånd var etableret 
en vis fortrolighed.

For at undgå det, der anfægter mig mest, når det gælder McClures model, 
nemlig hans insisteren på, at samtalen forpligter i en grad, der er afgørende 
for, hvad der siges i prædikenen, indledte jeg med at sætte rammen for sam
talen. Jeg gjorde klart, at jeg ikke forpligtede mig herpå, men at jeg forestil
lede mig, at vores samtale i et eller andet omfang ville farve den prædiken, 
jeg efterfølgende skulle holde. Det kom også til at holde stik.

Jeg forholder mig dermed også kritisk til, hvorvidt det er muligt for præ
sten kun at være en stemme på lige fod med andre al den stund, det er præ
sten, der skriver prædikenen og har magt til at prioritere stemmerne. Jeg har 
svært ved at forestille mig, at præsten ikke bevidst eller ubevidst kommer 
til at dreje samtalen i den retning, der optager præsten selv, og jeg mener, 
at præsten som teolog ikke i den forstand er på lige fod med menigheden. 
Endelig er det i en luthersk kontekst en fremmed tanke, at ingen stemme 
har forrang for andre, da jeg som prædikant forstår mig som bundet af det 
lutherske skriftprincip: “at evangeliet skal drive på Kristus” (Christum trei
ben). 

Hvor vanskeligt det kan være at tilgodese, at hele gruppen føler sig hørt og 
forstået, fremgår af et casestudy, McClure selv giver. En af deltagerne (Bob) 
føler sig ikke hørt og repræsenteret i prædikenen, og derfor ønsker han sine 
synspunkter repræsenteret i næste prædiken. Det er for mig et eksempel på, 
hvordan der kan gå studiekreds i et prædikenværksted. Når Bob ikke føler 
sig hørt og derfor ønsker, at hans synspunkt tages op i næste prædiken, går 
hensynet til den enkelte frem for hensynet til menigheden. Det rejser også 
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spørgsmålet: Forventer man at høre sig selv, eller forventer man at blive til
talt i prædikenen? 

Lokalt afsatte jeg en time til værkstedet. Første gang gruppen mødtes, 
handlede teksten om to lignelser om Guds rige (Mark 4,2632). Jeg læste tek
sten højt, og der blev kort spurgt ind til teksten. Herfra udviklede det sig 
til en samtale om, hvad Guds rige er? En kvinde lagde ud med at slå fast, at 
Guds rige kunne hun overhovedet ikke forholde sig til! Det var for hende 
noget langt ude i galaksen et sted. Så blev der helt stille et øjeblik. Så tog hun 
igen ordet og fortalte om et tilfældigt møde med to fremmede i Frederiks
berg Have et par dage tidligere, der havde udviklet sig til en meget berigende 
samtale med udgangspunkt i nogle fælles erfaringer. De opdagede, de begge 
havde boet i Mexico. Det møde havde fået en helt særlig betydning for hende, 
og hun sluttede historien med at undre sig over, om det møde, der var blevet 
til så stor gensidig glæde, måske alligevel kunne tolkes som et glimt af Guds 
rige midt iblandt os? Så er det, jeg tænker, at et prædikenværksted er en ind
lysende god ide! Hvis man kan begynde en samtale i gruppen med at forstå 
Guds rige som noget uendeligt fjernt og så tale sig frem til, at Guds rige må
ske kan erfares som et møde med tilfældige fremmede i Frederiksberg Have, 
så er der grund til at tale noget mere med hinanden!

Jeg var imidlertid glad for at have sat præmissen så klart, da gruppen se
nere viklede sig ind i en lang diskussion, der begyndte med kornet, der spirer 
og vokser af sig selv. Dialogen udviklede sig til overvejelser omkring, hvor
dan landbrugets brug af væksthæmmer, sprøjtemidler og intensiv dyrkning 
har påvirket klimaforandringerne. Herfra tog samtalen en ny drejning og 
kom til at handle om verdens uretfærdighed og følelsen af afmagt i forhold 
hertil. Der var bestemt grund til at tage gruppens bekymringer for de næste 
generationer alvorligt, men jeg ville nødigt skulle have stået til regnskab for 
hele den problematik i prædikenen. Dette viser nødvendigheden af, at der 
skal være mulighed for en stram styring! Andre gange har det været givende, 
at samtalen spontant og uden styring har mulighed for at bevæge sig forskel
lige steder hen. Det er fint at have en klar struktur at gribe til, og det er også 
fint, når der ikke er brug for det. 
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Konklusion
Samtaler om teksten har altid været en afgørende del af min prædikenforbe
redelse og er for mig en væsentlig tolkningsnøgle. Disse samtaler åbner for 
erfaringer, indsigelser og indsigter, der gør mig som prædikant klogere på 
både tekst og tolkninger. Efter at jeg har gjort erfaringer med prædikenværk
stedet, kan jeg se, at det har nogle fordele at sætte samtalen i system, så det 
ikke kun bliver de lidt tilfældige og vilkårlige samtaler i forbindelse med for 
eksempel kirkelige handlinger. 

I prædikenværkstedet er der et koncentreret fokus på evangelieteksten. 
Her er det også blevet tydeligt for mig, at det er vigtigt at fastholde, at præ
sten er teolog og kaldet og derfor ikke på lige fod med menigheden, men 
samtidig også er en del af menigheden i samtalen om det fælles liv med vores 
forskellige erfaringer. McClures model fungerer for mig at se bedst som et 
afsæt til at forme et prædikenværksted i en dansk kontekst.

Et prædikenværksted kalder målrettet overvejelser og fortællinger frem, 
præsten ikke kunne have sagt sig selv, og de flytter som sådan gruppen og 
siden søndagens menighed i andre og nye retninger. Samtalen kan også være 
med til at forankre den, der befinder sig på kanten af menigheden. Som den 
deltager, der tog afsked med ordene: “Jeg vil gerne sige dig tak for, at du har 
lært mig at gå i kirke igen”! Det var, hvad en invitation til deltagelse i prædi
kenværkstedet havde betydet for hende. Deltagere bringes gennem samtalen 
til at tage stilling, og dermed sker der en myndiggørelse af lægfolket, sådan 
som det er McClures målsætning

Arbejdet med New Homiletics har givet mig en forståelse af, at prædike
nen også skal invitere tilhøreren ind i samtalen, fordi det glædelige budskab 
opstår gennem dialogisk interaktion. Min prædikenpraksis er derfor i dag 
båret af erfaringer, billeder og fortællinger, der åbner for interaktion imellem 
prædikant og tilhører som et afsæt for, at Guds ord fylder os – og peger hen 
på Guds rige i verden. Fra det individuelle, lukkede rum til at se glimt af et 
større hus. Det er det, prædikenen kan gøre. 

Som illustration af min prædikenpraksis følger her et eksempel på en præ
diken:

Frederiksberg Kirke 2. påskedag 2014: 
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Ude på kirkegården, nede til højre, igen til højre, og så ovre i det fjerneste 
hjørne står der et mausoleum med et fint kobbertag. Midt i mausoleet er der 
en gammel dør med små huller, der ventilerer graven og samtidig gør, at man 
kan kigge ind.

Det kender jeg én, der gjorde! Hun går ofte tur på kirkegården og var gået 
forbi mausoleet mange gange, men kom på en varm sommerdag i tanke om, 
at hun kunne prøve at kigge ind for at se, hvor meget man egentlig kunne se 
derinde. Hun satte øjet helt op til et af hullerne – og stirrede direkte ind i et 
par brune øjne, der i samme sekund blinkede til hende! 

Og så røg hun fem skridt tilbage. Troede, hun fik hjertestop.
Da hun havde stået et øjeblik og sundet sig lidt, gik det op for hende, hvad 

hjernen allerede havde registreret, men som det alligevel havde taget hende 
fem lange sekunder at forstå. Så da hun kiggede ind igen, så hun ganske rig
tigt, at oven på den ene kiste lå en smuk rød ræv og slappede af inde i det 
kølige mørke.

I dag hører vi, at Maria Magdalene og to af disciplene også kigger ind i et 
køligt mørke. De prøver omvendt at forstå betydningen af, hvad hjernen for 
længst havde registreret: at graven var tom! Stenen var flyttet fra. Og i dén 
grav, hvor de Langfredag havde lagt liget af den korsfæstede, lå nu kun det 
linned, den døde var blevet svøbt i. De to disciple så og troede og var ikke i 
tvivl om betydningen af den tomme grav. De forstod, hvad de ikke tidligere 
havde forstået, Skriftens ord om, at Jesus skulle opstå fra de døde, og de gik 
hjem! 

Og vi kan, som de, efter gudstjenesten også gå hjem og lade påskefreden 
sænke sig og glæde os: Kristus er opstanden!

Vi er beriget med hele to helligedage til at glædes og undres! Og det kan 
der godt være brug for, når det gælder om at forstå rækkevidden af den tom
me grav.

Maria Magdalene blev den morgen da også stående, efter at de andre var 
gået. Hun forstod det ikke! Hun øjnede ingen opstandelse. Stod udenfor og 
græd! Troede bare, nogen havde flyttet ham. 

Så for Maria Magdalenes skyld og for vores fortæller Johannes udførligt 
om underet påskemorgen. Fortæller, hvordan Maria bøjede sig, ser ind i gra
ven for dér at blive mødt af spørgsmålet: “Kvinde, hvorfor græder du?” 

Det ved enhver, der passer og plejer et gravsted!
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Den, der har lært sorgen at kende, har lagt sorgløsheden bag sig. Det er 
svært at glædes. Fordi det er svært at kravle op af de huller, døden graver i 
vores liv. Når én, vi elsker dør, er det som om, døden også hager sig fat i dem, 
der stod den døde nær. Derfor har vi brug for hinanden, når det gælder om 
at få mod og kræfter til at leve.

Frederiksberg Kirke har i lighed med en lang række andre kirker et tilbud 
til efterladte om at deltage i en sorggruppe. Det har ført mange fine samtaler 
med sig, hvor efterladte på godt og ondt har mulighed for at dele erfaringer 
med hinanden. 

Det er ikke fordi, der ikke er gode mennesker og et godt netværk omkring 
én. Det er mere fordi dem, der lige nu står i samme situation, for alvor forstår 
rækkevidden af at sidde alene tilbage. 

Én fortalte fx, hvor meget hun savnede sin mand. Men også hvordan hun 
tog sig sammen, når hun var i selskab med andre og prøvede at opføre sig, 
som hun plejede. Det havde fået en bekendt til at komme med følgende be
mærkning: “Du klarer dig da meget godt! Du ser ikke ud til være så ked af 
det”! 

En anden fortalte om, hvordan barnebarnet havde talt mod ind i hende: 
Inden vi skulle i kirke, den dag min mand skulle begraves, da græd jeg, for
talte hun. Mormor, hvorfor græder du? spurgte barnebarnet på seks år. Fordi 
morfar er død, svarede jeg. Så kiggede barnebarnet lidt på mig og sagde: Ja, 
men i dag er jo en god dag. I dag er morfar jo kommet op til Gud!

Der sad mit barnebarn lige ved siden af mig. Helt roligt, helt tryg og helt 
afklaret. Det var så fint. Morfar er hos Gud. Nu skulle jeg give slip. Midt i alt 
det, der gjorde ondt og stadig gør ondt, er der trods alt noget, der er helt som 
det skal være! Tænk, jeg skulle lære det af barnet! Hvor svært kan det være, 
spurgte hun med et skævt smil? 

Lige præcis så svært, at vi har brug for hinanden, når det gælder om at 
blive mindet om det, som bærer os. 

Kvinde, hvorfor græder du, spurgte englene Maria Magdalene? Jeg tænker, 
at de også ville gøre opmærksom på, at hun ikke var alene. Men Maria græd, 
fordi hun følte sig forladt. Hun græd, fordi hun ikke så nogen fremtid for sig. 
Og hun græd, fordi hun ikke engang vidste, hvor den døde var.

Som pårørende til de flere hundrede passagerer, der forsvandt med et ma
laysisk fly i det indiske ocean, græder lige nu. Og som pårørende til det fær
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geforlis i Sydkorea i sidste uge, hvor 243 savnede endnu heller ikke er fundet, 
også græder lige nu. Det er dobbelt sorg ikke at vide, hvor ens døde er. 

Og Maria ved ikke, hvor de har lagt Jesus. Han er på alle måder borte. 
Men noget nyt er blevet til! Da hun vender sig og ser én, går hun ud fra, det 
er gartneren! Der er stadig dem, der mener, at det var sådan, det forholdt sig!

Apostlen Paulus, som vi lyttede til først i dag, havde nidkært bekæmpet 
opstandelsestroen – lige indtil han selv blev grebet af den! For mødet med 
den opstandne ændrede hans liv. Og lige siden arbejdede Paulus for at imø
degå den udbredte skepsis, troen på den opstandne mødtes med og stadig 
mødes med. 

Maria Magdalene var også skeptisk. Det var først, da Jesus kaldte hende 
ved navn, at hun genkendte ham. Hun kunne ikke forholde sig til den tomme 
grav. Men hun erfarer den opstandne. Og hun omfavner ham, men han hol
der hende tilbage. 

Han havde lagt hænderne på alle, der bad om Guds velsignelse. Han havde 
rørt så mange mennesker på sin vej, men hun kunne ikke omfavne ham. Rør 
mig ikke! sagde han. Hold mig ikke tilbage! Hun skulle slippe ham, for at 
han kunne være nærværende overalt til alle tider. Og hun troede ham! “Tro 
er at udfordre sjælen til at gå længere, end øjet kan se”. Og der er mere at sige 
end, at vi skal dø!

Den opstandne er kristendommens afsæt! Jesus pegede med sit liv, sin død 
og opstandelse på troen, håbet og kærligheden. Og det er, hvad vi i det dag
lige skal spejde efter. For den opstandne Kristus har sat kursen.

En pilot har sagt: “Den ultimative faktor for, hvordan et liv går, er ofte 
afhængig af de små valg, man træffer hver dag. Når jeg sidder i cockpittet af 
et fly, er det sådan, at hvis jeg bare ændrer kursen en grad, så vil jeg efter en 
time ikke kunne se, at jeg har ændret kurs. Men efter et døgn vil jeg være i en 
helt anden verdensdel. Sådan er det også i livet: hvis du ændrer kursen bare 
én grad, så vil du efter 10 dage ikke kun se en forskel, men efter 10 år vil du 
have et helt andet liv”. 

Hvis vi har døden for øje, er det også den, vi styrer efter! Men med påskens 
glædelige budskab: Kristus er opstanden, skal vi leve med døden bag os. Vi 
skal leve, og vi kan hjælpe hinanden med det. Det fjerner ikke sorgen og 
smerten, men holder os fast på, at der altid er mere at sige!
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Og Maria Magdalene blev, som så mange før hende og så mange siden, 
sendt ud for at vidne om ham “som allerede er til stede i blandt os med al sin 
kærligheds rigdom”, som det lyder i nadverbønnen om lidt.

Og det kan vi vidne om. For Gud erfarer vi også som den kærlighed, der 
er mellem mennesker. En kærlighed, som også omfatter dem, som vi har 
mistet. 

Glædelig påske.
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Benspænd og forstyrrelser i 
prædikenforberedelsen
Arne Mårup

Hvordan er det muligt for en prædikant at ændre på sin praksis og udvikle 
nye indfaldsvinkler til sin prædikenskrivning? Sognepræst Arne Mårup satte 
sig for gennem øvelsen “Tretten benspænd” ved hjælp af kollegers udfor-
dringer at udvide sit univers og samler i nedenstående en række erfaringer 
og en buket af ideer til efterprøvning.

En irritation er også forbundet med et incitament. 
Hvordan lade sig inspirere, hvis der ikke også kan 
være tale om en irritation? Alternativet er, at alt er 

modsigelsesfrit og dermed ligegyldigt! 
(P.G. Lindhardt)1 

For et par år siden skulle jeg holde et oplæg på Taarnborg i Ribe med emnet 
“På vej mod en ny prædiken”. Jeg havde tidligere holdt et foredrag samme
steds med titlen “Den opbyggelige prædiken”, så jeg gennemlæste mit gamle 
manuskript for at se, hvad jeg egentlig havde sagt dengang. Resultatet var på 
en gang opmuntrende og forstemmende: Opmuntrende, fordi det egentlig 
efter min egen mening var et ganske fortræffeligt foredrag, fyldt med mange 
gode tanker om, hvordan en prædiken i dag skulle gribes an. Foredraget var 
da også blevet vel modtaget.

Men når der også meldte sig en vis forstemmelse, var det, fordi det ved 
gensynet stod mig klart, at jeg ikke selv havde fulgt et eneste af de mange 
gode råd og tanker i foredraget! Det hedder sig, at prædikanten skal være sin 
egen første tilhører, men det her fremstod unægteligt som en række kiksede 
nytårsforsætter og jeg selv som levendegørelsen af den kendte sætning: “I 
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skal gøre, som jeg siger, og ikke som jeg gør!” Det rejste spørgsmålet: Hvor
dan kan en prædikant for alvor tilegne sig en ny praksis? 

Vi ved alle, at det er sin sag at ændre adfærd. Som når man kører på cykel 
ad et hjulspor, hvor der er slidt et smalt spor i bunden, og man nu skal prøve 
at komme op af det gamle spor og få forhjulet op på kanten. Man falder 
unægtelig ofte ned igen i den gamle fure med fare for at sidde fast eller vælte. 

En anledning til at komme op af hjulsporet kom, da jeg i Trinitatistiden 
2012 fik en opfordring til at skrive prædikenvejledninger til Præsteforenin
gens Blad. Og ligesom det må være en rimelig ambition for mig som præ
dikant at overveje: Hvordan jeg bliver hørt? overvejede jeg nu: Hvordan 
bliver jeg læst? Jeg lavede derfor en lille rundspørge blandt kolleger: Hvilke 
prædikenvejledninger kan du huske, hvilke vejledninger har du brugt? Her 
nævnte flere Poul Joachim Stenders “freestyle” vejledninger fra 2003. Jeg 
spurgte derfor Stender selv, hvad han havde tænkt med disse vejledninger. 
Han sagde: “Så mange vejledninger handler om at instruere prædikanten i at 
tænde op under menigheden. Jeg prøver at tænde op under prædikanten – så 
kommer resten af sig selv!”

Jeg blev indfanget af tanken om at “tænde op under prædikanten”, ligesom 
læsning af prædikenvejledninger gennem mange år havde gjort mig bevidst 
om, at man ikke altid lærer mest af de perfekte og formfuldendte. Der findes 
prædikener og prædikenvejledninger, der er så velskrevne, at hvert eneste 
ord er rigtigt placeret. Man nyder at læse dem, men når man når til slutnin
gen og skal overveje, hvordan man kan bruge dem, er de så gennemarbej
dede og sammenhængende, at man ser sig nødsaget til enten at overtage hele 
pakken eller lade den stå. Man udvikler sig mest der, hvor man selv må gøre 
arbejdet færdigt. 

Birgitte Stoklund Larsen, akademileder på Vartov, udtrykte engang sin 
undren over den måde, præster opfattede deres prædikener på: som var de 
hellige og urørlige artefakter, hævet ikke alene over kritik, men nærmest 
over al diskussion. I sit virke som journalist var hun vant til, at gårsdagens 
artikler blev diskuteret og kritiseret på redaktionens morgenmøde og deref
ter smidt om i stakken. For journalisten var en artikel kun at betragte som 
en trædesten i en lang række af arbejder, ikke som den unikke og skrøbelige 
Mingvase, præster tilsyneladende ser deres søndagsprædiken som. 
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Benspændene: At afgive kontrol

I en kombination af ønsket om at udfordre mine egne arbejdsvaner, ambitio
nen om at tænde op under andre prædikanter og indbyde til et besøg i præ
stens værksted, opstod ideen om “De tretten Benspænd”: Jeg skulle afgive en 
del af kontrollen med min forberedelse. Til hver vejledning skulle der være 
en udfordring, der skulle bryde min vanetankegang og trang til bekvem
melighedssøgen, lysten til at flygte ind i det sikre, kendte og uangribelige, 
som ingen kollega ville kunne sætte en finger på, og som derfor heller ikke 
ville flytte noget. Den ubalance, jeg dermed ville komme i, skulle tvinge mig 
til at gå i dialog med teksten på en ny måde og forhåbentlig fremkalde nye 
indsigter og ny kreativitet. Selve udtrykket “benspænd” havde jeg fra Lars 
von Triers film De fem benspænd, hvor von Trier udsætter instruktøren Jør
gen Leth for en række udfordringer: Leth skal geninstruere sin film Det per-
fekte menneske samtidig med, at von Trier hele tiden sætter nye, irriterende 
arbejdsbetingelser ind, der skal bringe Leth ud af balance. Lars von Triers 
dagsorden med benspændene er, at han vil afklæde Jørgen Leth, Det perfekte 
menneske. Von Trier vil ind til en Leth under den kontrollerede, æstetiske 
distance og så at sige have ham ud af det filmiske Armanisæt. “Jeg vil gerne 
banalisere dig”, siger den usoignerede Lars von Trier med pivestemme, ven
ligt smilende. 

Nu er meningen med mine benspænd ikke at afsløre prædikantens uper
fekthed under præstekjolen, så man kan se det nøgne menneske indenunder. 
Det må aldrig være prædikenens formål at sætte prædikantens person i cen
trum. Så selv om man i benspændets vaklen måske ser mere af prædikanten 
som et menneske i ubalance, fordi hun eller han er i bekneb for svar, er tan
ken ikke at afsløre og klæde prædikanten nøgen, men derimod, at det lejlig
hedsvis er godt at banalisere sig, eller sagt lidt smukkere: gøre sig elementær.

Inddragelse af andre

Kreativitet kræver rammer. “No fair tennis without a net”, som en engelsk
sproget talemåde lyder. Eftersom en grundtanke var at finde nogle arbejds
former, hvor prædikanten var mere dialogisk i sin forberedelse, handlede en 

Kritisk forum 137  Indhold.indb   24 12092014   09:54:40



 25

Benspænd og forstyrrelser i prædikenforberedelsen

del af min forberedelse om at lade andre sætte betingelser for mig. Som tekst
skriver begrænser man ofte sig selv ved ikke at rejse bestemte spørgsmål, 
fordi man på forhånd ved, at man kun kan svare dårligt eller utilstrækkeligt. 
Når en anden stiller spørgsmålet, opnår man en større frihed og en større 
spænding: Spørgeren er mere fri til at rejse de grænseoverskridende spørgs
mål, fordi vedkommende ikke selv behøver at kunne besvare spørgsmålet. 
Den, som skriver, er tvunget til at forholde sig til et spørgsmål, man ville 
have undgået, hvis man arbejdede på egen hånd. Derfor kontaktede jeg for
skellige personer (væsentligst andre teologer – for med lægfolk opstod den 
vanskelighed, at de ikke vidste, hvad prædikenvejledning var som genre) og 
efterlyste “benspænd” fra dem. Det var i sig selv ganske spændende med de 
mange mere eller mindre anvendelige forslag, der kom i den forbindelse. En 
af mine første tanker var, at når projektet var til ende, ville spørgsmålene 
måske stå tilbage som mere interessante og brugbare for andre end mine 
svar.

Forskellige typer benspænd

Mine tretten vejledninger kan læses i Præsteforeningens Blad i Triniatisti
den 2012, som også kan findes på foreningens hjemmeside. Man kan grup
pere dem på forskellig vis:

Den første gruppe handler om det fysiske forhold til teksten, i høj grad 
inspireret af den amerikanske homiletiker Anna Carter Florence. To gange 
prøvede jeg det, som amerikanerne kalder for “dislocated exegesis”. Man ta
ger teksten et andet sted hen og læser den der – i mit tilfælde læste jeg mis
sionsbefalingen i Bilka og teksten om Lazarus på kirkegården. Så prøvede 
jeg “den gyldne læsemåde”, hvor jeg læste teksten højt for mig selv og lagde 
mærke til, hvilke ord der ligesom ‘lyste op for mig’ ved læsningen, og reflek
terede over netop disse ord. Noget af det interessante ved ‘den gyldne læse
måde’ er, at den ofte bringer andre ord i fokus end dem, man umiddelbart 
ville have anset for de væsentlige. Jeg skrev også teksten i hånden, en anden 
måde at bringe langsomhed ind i sin forberedelse.

Ved at jeg ændrer mit fysiske forhold til teksten, påvirkes min læsning. 
Hvor ofte har jeg ikke læst søndagsteksten ‘ikonisk’ – bare slået op på den 
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og tænkt: “Nå, det er Kvinden i farisæerens hus” – har lukket alterbogen, for 
først at gense teksten på prædikestolen, hvor jeg såmænd flere gange er blevet 
helt overrasket over, hvad der egentlig stod! Øvelsen lærte mig noget om, at 
jeg, ikke mindst på tidspunkter, hvor jeg har travlt og ikke synes, at jeg kan 
nå frem til min prædikenafslutning hurtigt nok, skal huske at trække vejret 
en ekstra gang til indledning.

I en anden gruppe benspænd fokuserede jeg på elementer fra gudstjenesten 
og lod dem sætte dagsordenen. En uge læste jeg hver morgen i ugens løb en 
af de nye kollekter til søndagen og skrev min prædiken ud fra den. En anden 
uge satte jeg mig for at prædike op til en bestemt salme. En tredje forstyr
relse var at skrive en vejledning til epistelteksten. Disse to første grupper var 
stilfærdige udfordringer indenfor en traditionel ramme, men ikke mindre 
tilfredsstillende at arbejde med.

Hvordan forkynder man med andre indfaldsvinkler end de rent sproglige? 
kunne man kalde den tredje gruppe. Den amerikanske homiletiker Tom 
Troeger har arbejdet med Howard Gardners teorier om menneskets mange 
intelligenser og har fokuseret på, hvordan vi kan appellere til vores tilhørere 
gennem andre tilgange end de rent sproglige (Gardner, 1983). Jeg prøvede at 
inddrage følesansen: som indledning til at tale om huset på klippen medi
terede jeg over en sten, jeg havde taget ind fra haven. En vejledning over et 
stykke kirkekunst hører også hjemme i denne gruppe med appel til andre 
intelligenser. Om det ikke var at bruge en anden intelligens, var det dog for 
mig at bruge et andet stilleje, end jeg plejer, da jeg satte mig for at inddrage 
noget fra trivialkulturen, i mit tilfælde “The Simpsons”. (Udfordringen til 
dem, der jævnligt inddrager trivialkultur, må tilsvarende være at prøve at 
inddrage noget smalt og højpandet. For det er snyd at vælge et benspænd, der 
svarer til den praksis, man allerede har!).

Jeg var meget i dialog med andre kolleger i forbindelse med udvikling og 
evaluering af benspændene, i enighed eller frugtbargørende uenighed. En 
voldsom udfordring var det også at lave en tekstlæsning sammen med nogen 
fra menigheden. Man udfordres unægtelig på forskellen i forståelseshori
sont. Men sundt! 

Da jeg grundlæggende er temmelig teologisk traditionel og urebelsk, var 
det hård kost at blive sat overfor nogle konfronterende udfordringer. En kol
lega, Peter Nejsum, bad mig således skrive en vejledning, hvor jeg skulle 
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nævne mindst én usympatisk egenskab ved Jesus eller hans far, jeg måtte 
selv om hvilken. Mildest talt uvant, men det viste sig at være ganske givende 
for en gangs skyld at ‘skælde ud’ på teksten i stedet for altid at dække over og 
harmonisere det i teksten, man ikke helt forstår. Fra Mickey Gjerris fra Det 
etiske Råd fik jeg den opgave at stille menigheden overfor en konkret etisk 
fordring. Gjerris gjorde gældende, at præsters frygt for banalisering, politi
sering, praktificering og generel frygt for at støde nogen og med henvisning 
til den enkeltes eksistentielle ansvar medførte risiko for, at den enkelte op
levede kristendommen som fordringsfri kærlighed og at det budskab, der 
burde forvandle mennesket, blot bekræfter mennesket i, at det er på rette 
vej. Gjerris satte herimod den opgave at gøre prædikenen hverdagsnær, så 
teksten blev inkarneret i menneskers liv. 

En overraskende forstyrrelse af teologisk art var det at sætte sig for at læse 
noget af en forfatter, jeg som udgangspunkt regnede med at være uenig med 
(det blev Thorkild Grosbøll). For her vil man enten blive frastødt – og det 
er der jo god energi i – eller også vil man blive overrasket over, at personen 
har et anliggende, man deler og måske er mere enig i, end man først troede, 
og i alt fald bliver man nødt til at gøre sig klart, hvori forskeligheden består. 
Måske var netop disse konfronterende benspænd, der i første omgang var de 
mest ubehagelige, de mest udviklende. 

En anden udfordring var at forestille sig at tale til en eller flere bestemte 
personer. Jeg har som øvelse givet præster et ark med billeder af forskellige, 
fx biskoppen, Søren Krarup, nabopræsten, konfirmanderne, enken, dåbsfor
ældre, ægtefællen og så videre og spurgt: “Hvem håber du sidder i kirken? 
Hvem frygter du sidder i kirken? Hvem sidder sandsynligvis i kirken?” Sam
talen bagefter viser, at vi ofte skriver mere ud fra en frygt for kollegerne end 
ud fra et realistisk billede af, hvilke mennesker vi prædiker for..

Det mest spektakulære benspænd blev vejledningen over de onde vin
bønder 20. søndag efter Trinitatis. Ved gennemlæsning af en række prædi
kener, inklusive mine egne, kunne jeg konstatere, at præster stort set altid 
taler udenom det ubehagelige i prædiketeksten, nemlig dødsdommen over 
bønderne. I stedet taler vi om ja og nejsønnerne, der også er en del af søn
dagens tekst. Men burde vi ikke tage en konsekvens af denne fælles snyden 
uden om? Hvorfor fastholde en tekst, som vi ikke vil tale om alligevel, ja, 
som vi måske ligefrem finder uevangelisk og er flove ved at læse højt for me
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nigheden? Det førte til, at jeg skrev til biskoppen og spurgte, om jeg måtte 
blive fritaget for at prædike over denne tekst. Biskoppen sagde venligt nej 
med et “hvorvilleviværehennehvisallegjorde”argument, sådan som 
man kunne forvente. Herpå skrev jeg så en traditionel vejledning – i øvrigt 
godt hjulpet på vej af velvillige kolleger, der kom med forslag til, hvordan 
jeg kunne finde evangelium alligevel. Morsomt nok – men aldeles utilsigtet 
– havde vejledningen dermed udviklet sig til at være en slags bibliodrama, 
hvor jeg befandt mig i rollen som den søn, der først sagde nej, men dernæst 
gik hen og gjorde arbejdet alligevel! 

Oversigt over forskellige benspænd

Benspændene kan varieres på forskellig vis, men nedenfor har jeg samlet en 
række forslag, jeg har brugt som oplæg til arbejdsgrupper:

Den første (frygtelige) overvejelse:
1. Hvad ville du gøre, hvis du ikke var bange? Hvad ville du sige, hvis 

du ikke havde forbehold og ikke lod dig holde tilbage af alle mulige 
hensyn til “hvad man kan sige” og af, hvad menigheden, dine foræl
dre, dine kolleger og så videre måske ville mene?  
Hvordan ville du prædike i ‘den bedste af alle verdener’?” Speak 
what we feel. Not what we ought to say” (Shakespeare: King Lear, 5. 
akt, 3. scene).

Fysisk forhold til teksten:
2. Læs teksten et andet sted end hjemme. Idrætshallen, bussen, ind

købscentret, kirkegården…. (“dislocated exegesis” kalder amerika
nerne det). 

3. “Den gyldne læsemåde”. Læs teksten højt for dig selv, langsomt. Læg 
mærke til, hvilke ord der særligt taler til dig, og arbejd videre ud fra 
dem.

4. Skriv teksten langsomt med hånden. Skriv den som brev, som dia
log.

5. Tag et A 3 eller A 2ark, hæng det op på væggen og skriv indfald på. 
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Teologiske indspark:
6. Lad prædikenen indeholde en konkret fordring.
7. Læs søndagens kollekt hver morgen ugen igennem og lad den sætte 

en dagsorden.
8. Læs noget af en teolog, du normalt ikke bryder dig om.
9. Nævn en usympatisk egenskab ved Gud og/eller hans søn.

 Dialog:
10. Tal med nogen fra menigheden om teksten. Eller en kollega. Bed en 

kollega sætte dig et benspænd. Lav en prædikenforberedelsesgruppe 
(McClure, 1995, Modeus 2011). 

11. Lad din prædiken rumme flere spørgsmål end svar. I Det Nye Testa
mente stiller Jesus cirka 300 spørgsmål, han får stillet 200 og svarer 
direkte på under 10, så det må være tilladt, at du også gør det.

12. Forestil dig, at du taler til en eller flere bestemte fra menigheden. 
Sæt et billede af vedkommende foran dig og skriv prædikenen som 
en tale til hende, ham eller dem.

Kontrast:
13. Kill your darlings! Rens teksten for alt det, du plejer at sige. Har 

du favoritvendinger som “Gud er kærlighed, døden er overvundet, 
“trohåbkærlighed”, “forleden talte jeg med...”, “forfatteren Martin 
A. Hansen...” er det ‘nogo’. Check især dine afslutninger for tilba
gevendede pointer. Hvis du ikke selv kan lokalisere dine favoritter, 
så spørg 5 flittige og begavede kirkegængere.

14. Skriv en prædiken renset for kirkeligt sprog. Ikke alene uden de 
åbenlyst indforståede kirkelige ‘buzzwords’ som ‘helliggørelse’ og 
‘omvendelse’, men heller ikke kirkeord som ‘nåde’ må bruges.

15. Overvej en prædiken, der taler til andre intelligenser end de sæd
vanlige. (Ifølge Howard Gardner har mennesket ni forskellige intel
ligenser, vi bruger mest den sproglige. Der er mindst otte tilbage) 

16. Skriv en ny tekst, sådan som du mener, den burde se ud! Konstruer 
evt. en antitekst. (Engemann og Lütze har i Grundfragen der Pre-
digt, Leipzig 2009, s. 149 også en lang række forslag til indfaldsvink
ler, “når teksten ikke siger én noget”.)
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17. Inddrag trivialkultur. Matador, Olsenbanden, Simpsons, House of 
Cards... Hvis det er det, du plejer, så inddrag noget højpandet.

18. Skriv op til en salme. 

Benspænd som øvelse i at finde skaberglæde, sin egen 
prædikenstemme og skabe dialog

Da jeg skrev benspændene, var det uden nogen metodisk masterplan; de 
meldte sig bare i hovedet på mig og forekom umiddelbart givende. De skulle 
være den ydre ramme, der tvang mig til at gå nye veje. Da jeg nu offentligt 
havde proklameret mit forehavende i Præsteforeningens Blad, var der ingen 
vej tilbage, jeg var tvunget til at følge det til dørs. Prøver man benspændene 
bare for sig selv, er det let at opgive på halvvejen. Ligesom ved motionsløb 
og den slags er det godt at skaffe sig en makker til at holde sig fast på fore
havendet. 

Min refleksion kom som sædvanlig halsende langt efter min praksis. “Jeg 
driver teologi, fordi jeg har prædiket i søndags” kunne man med et omvendt 
Karl Barthcitat betegne min arbejdsmåde. Da jeg fik en endog meget kraftig 
positiv respons på prædikenvejledningerne fra vidt forskellige kolleger lan
det over, stod jeg i den situation, at jeg nok kunne se, at jeg med min form 
havde ramt et eller andet væsentligt, og at det her åbenbart kunne bruges til 
noget – blot anede jeg ikke hvad. 

Benspænd og forstyrrelser er trods alt kun redskabsøvelser til, at prædi
kanten kan mobilisere sin øvrige viden og kunnen, ikke mirakelkure. Jeg vil 
dog pege på tre forhold, hvor benspænd kan gavne:

1. Skaberglæden
2. At finde sin egen prædikestemme
3. Det dialogiske som fremtidens prædikenideal?

En provst skrev tilbage, at hun havde foreslået et par af benspændene til en 
kollega, der ved en MUSsamtale angav, at vedkommende var kørt fast i sit 
prædikenarbejde. Benspænd og andre ydre påhit kan måske hjælpe med at 
genfinde glæden ved at skrive og holde prædikener.2 Glæden er drivkraften, 
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når man prædiker, og skal blive ved med det år ud og år ind. Tom Troeger 
siger, at de bedste prædikener er dem, prædikanten holder til sig selv. Det er 
sandt, og i de perioder, man ikke for alvor formår at sige noget til sig selv, 
kan det være en ørkenvandring at høre sig selv prædike. Man er ikke læn
gere i dialog med sig selv, udfordrer ikke rigtigt længere til sig selv og må 
nøjes med at lægge øre til sine egne selvfølgeligheder og almindeligheder. 
Benspænd og forstyrrelser kan måske ‘tænde op under prædikanten’ som 
Stender siger, afmontere vanen og lukke op for glæden ved at skrive og holde 
prædiken. 

Det andet, som er beslægtet med problemer med glæden ved prædiken
arbejdet, er, at benspændene som metode kan være et redskab til at finde 
sig selv og sin egen prædikenstil. Forstyrrelsen fører til, at man fjerner den 
binding, man bevidst eller ubevidst har til forskellige forbilleder. Forbilleder 
bør vi alle have, men man kan blive så bundet til dem, at man forbliver kopist 
og går i stå med sit selvstændige arbejde med tekst og udtryk. Andre taler 
måske til en, så man føler sig opmuntret, man gengiver deres gode ord, må
ske til glæde for menigheden, men man kommer i det lange løb til at savne 
dialogen med sig selv. 

Den amerikanske homiletiker Fred Craddock blev i et interview spurgt, 
hvad der er prædikantens største udfordring.3 Craddock påpeger her, at de 
fleste prædikanter forsømmer at finde deres egen stemme, men tror, at får de 
læst endnu en bog, hørt endnu et foredrag, så vil de blive gode prædikanter. 
Men som udgangspunkt er det vigtigere at finde ud af, hvad ens egen stemme 
er. Craddock sammenligner prædikanter med musikere og siger, at det gæl
der om at finde ud af, hvilket instrument man er i orkesteret. Han er selv 
vokset op i et kirkesamfund, hvor så mange prædikanter var kraftbetonede 
og højlydte. Men Craddock fandt ud af, at selv om han var lille og afdæmpet 
uden nogen stor stemme, lyttede folk alligevel til ham. “Jeg er en piccolo
fløjte”, siger han selvironisk. Benspænd kunne være en af metoderne til, at 
prædikanten finder og udvikler sin egen stemme.

Et tredje forhold, hvor benspænd og forstyrrelser kan vise sig nyttige, er 
i udviklingen af prædikenen i retning af noget mere dialogisk – i såvel for
beredelse som fremførelse. Den traditionelle prædikenform er centralistisk 
og monologisk, det er en kommunikationsform, der kan forekomme meget 
utidssvarende i dag; kirken er et af de få steder, hvor den overhovedet stadig 
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er i brug. I det postmoderne samfund hersker flerstemmigheden. Dette præ
ger også teologien. Nyere eksegese er for eksempel i stigende grad præget af 
en forståelse af, at Bibelen ikke har den grundlæggende enstemmighed, som 
man traditionelt har villet hævde; fokus går i retning af, hvorledes Bibelen 
indeholder højst flerstemmige bud på, hvordan Guds væsen er. 

Mange vil mene, at denne forståelse af troens polyfoni og betingelserne 
for kommunikation i det moderne samfund også bør have konsekvenser for 
prædikenen, at vi bør arbejde hen mod en ‘karnevalsk prædiken’. ‘Karne
valsk’ er her et udtryk, der stammer fra den russiske litterat Michail Bakhtin, 
der dels har fremhævet, at vi mennesker forstår og tænker dialogisk, dels har 
fremdraget billedet af ‘karnevallet’ som en tilstand, hvor der byttes om på 
op og ned, høj og lav, og alle stemmer derfor er ligeværdige. Bakhtins billede 
af karnevallet er slået igennem som et udtryksfuldt billede på det postmo
derne univers og dets tilværelsesforståelse: Alt er i konstant forandring og 
bevægelse og ingen har derfor længere fortolkningsmonopol. Forkyndelse 
kan derfor ikke længere tilfredsstillende udføres monologisk, men må ud
foldes dialogisk, således som man også ser det udfoldet i den amerikanske 
“Otherwise” bevægelse, med John McClure som sin grundlægger og mest 
kendte repræsentant. 

Svend Bjerg og Steen Lynglund har i en artikel i Præsteforeningens Blad 
fremsat en række teser for et sådant nyt ‘karnevalsk’ prædikenideal (Bjerg 
& Lynglund, 2010, s. 943). Heraf kan nævnes tese 11 c: “Læg stemme til de 
mange røster, også til dem, der går prædikanten imod” og 11 h: “Opfat præ
dikenen som led i en polyfon gudstjeneste” og opsummeringen af tese 11: 
“Prædikanten taler med sin ene stemme, men i prædikenen taler flere stem
mer.” I denne sammenhæng kunne man – også uden nødvendigvis at abon
nere på den store pakke postmoderne teologi – se benspænd og forstyrrelser 
som gode fødselshjælpere til at få prædikanten til at skabe dialog og spræk
ker i sin hidtil monologiske prædiken. 

Men hvad med dig selv, spørger læseren:”Opnåede du så en forandring i 
din prædikenpraksis ved hjælp af benspændene?” Ikke så meget. Det er lige
som det med at flytte cykelhjulet op af sporet, i det daglige findes benspæn
dene oftest i form af bedemænd, der har det med at dukke op på upraktiske 
tidspunkter. Alligevel har benspændene kastet en del gode erfaringer af sig, 
ikke mindst med hensyn til at give sig i kast med prædikenmåder, jeg ikke 
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på forhånd kender udfaldet af. Skal jeg fremhæve en enkelt, bliver det orien
teringen mod det dialogiske, det givende i at arbejde på konkrete prædikeni
deer sammen med andre. Det vil jeg helt klart prøve igen, ligesom jeg tror, at 
fremtiden vil byde på vækst i prædikengrupper og værksteder såvel kolleger 
indbyrdes som med menighederne.

Dialogprædiken

Redaktionen gav mig til opgave at skrive en prædiken, dog med det ben
spænd, at jeg skulle skrive den sammen med en eller flere andre. I konse
kvens af det sidste afsnit i min artikel valgte jeg at skrive en dialogprædiken i 
samarbejde med min kollega Charlotte Gade fra Treenighedskirken, Esbjerg. 
Det havde jeg aldrig prøvet før, undtagen til børne og ungdomsgudstjene
ster. Jeg valgte Charlotte som samtalepartner blandt andet fordi Charlotte 
har den egenskab, at hun ikke prøver på at demonstrere, at hun er klog, en 
ellers ikke ualmindelig svaghed, når præster skal arbejde sammen. Men når 
Charlotte ikke spiller klog, behøver jeg det heller ikke. Til gengæld kan man 
håbe på en åben og ærlig samtale, hvilket vi også fik. Vi talte sammen et par 
timer, hvorefter jeg satte nogle af hovedtankerne sammen i dialogform, men 
det er ikke sådan, at Charlotte er A og jeg er B i prædikenen (eller omvendt), 
prædikenen afspejler bare de emner, der kom på bordet.

Prædiketeksten er Matt 12,3142 om bespottelse mod Ånden, dommens 
dag og Jonastegnet. Teksten er valgt af mig som den første søndag i septem
ber, hvilket viste sig at være 12. søndag efter Trinitatis. Prædikenen holdt sig 
ikke så tæt til teksten, som vi ellers plejer, samtalen udviklede sig til at handle 
om temaet “dommen”, og vi lod prædikenen afspejle samtalen. Fordelene 
ved forarbejdet efter denne model var, at jeg allerede havde formuleret mig 
mundtligt i diskussion, det var ret let at overføre til papiret. Det mundtlige 
udgangspunkt har gjort den enklere i formuleringer og billedsprog end sæd
vanligt. Dernæst er det en fordel, at dialogformen kan tåle en del brud og 
spring, sådan som levende samtaler jo forløber. Det var også lettere for mig 
at lade ‘løse tråde’ hænge efter denne type prædiken end ved en traditionel 
prædiken. Der var også en glæde i at dele forberedelsen med en god samta
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lepartner, og samlet set har jeg ikke brugt mere tid, end jeg plejer. Jeg kunne 
bestemt godt tænke mig at bruge formen en anden gang. 

Dialogprædiken til 12. søndag efter Trinitatis, II

A: Hvorfor er der så meget dom i de tekster? Der er hele tiden nogen, der 
bliver dømt. Jeg kan ikke lide det! Hvad er det for straffe? Er det Helvede og 
en evig ild? Giver det overhovedet mening i det moderne samfund med de 
domme? Er vi ikke blevet bedre til at forstå og tilgive folk? Er det ikke gam
meldags det der med at folk skal dømmes?

B: Om det er gammeldags, at folk dømmes? Det tror jeg ikke – har du set Pa
radise eller Robinson eller andre reality programmer? Der handler det hele 
tiden om, hvem der bliver stemt ud og hvem der ikke gør. Det handler om, 
at du er til bedømmelse hele tiden. Og der sidder hundredetusinde seere og 
følger med hver uge igen og igen. Højdepunktet er netop dommen. Med dy
ster musik og langsomme optagelser følger vi med i, hvem der sendes hjem 
og hvem der får lov at blive. Nej, lige præcis det med dommen – det er noget, 
folk gerne vil se. Det er derfor, de programmer er så populære og giver høje 
seertal. Vi er vildt fascinerede af det drama: Hvem består og hvem ryger ud? 
– Hvorfor er det så du synes, at det er gammeldags?

A: Jamen, en ting er, at mennesker dømmer. Det er jo rigtigt nok, som du 
siger. Vi kan godt lide det drama og det spil om inde og ude, om retfærdighed 
og uretfærdighed. Jeg kan bare ikke lide de tekster, der handler om, at Gud 
dømmer. 

B: Nej, det kan jeg heller ikke. Men hvorfor er det, vi ikke kan lide talen om, 
at Gud dømmer, når vi nu selv er så glade for at dømme? 

(Tænkepause)
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A: Måske er det bare fordi jeg er så træt af som præst at skulle høre på folks 
fordomme om den strenge og sure Gud, der sidder i Himlen og skriver men
neskers fejl op i en sort bog. Om Gud, der bare hader sex og vin og chokolade 
og alt, hvad mennesker synes er sjovt. Jeg møder såååå tit det billede, og 
jeg er såååå træt af det, at jeg overhovedet ikke vil nærme mig at tale om, 
at Gud dømmer. Jeg vil helst holde mig til, at Gud er kærlighed.

B: Gud er kærlighed. Men betyder det, at Gud overhovedet ikke må dømme? 
Hvad med pædofili og jødehad og følelseskulde? Må Gud ikke hade det? Hvis 
Gud bare skal rumme det hele, er der jo ingen forskel på godt og ondt, så er 
det hele bare en stor grød og alt er lige meget. Dom betyder vel, at Gud siger, 
at der er noget, som han synes er forkert. At det ikke er ligegyldigt, hvordan 
vi mennesker handler. Det er vel også godt, at der er grænser for tilgivelse? 

A: Ja, selvfølgelig må kærligheden sætte grænser, men det er bare så firkan
tet. Når vi nu i teksten hører, at Jesus siger, at enten er et træ godt og bærer 
gode frugter eller også er det dårligt og bærer dårlige frugter. Så er det som 
om Jesus siger, at enten er et menneske godt eller også er det dårligt. Men de 
fleste af os tager vel sommetider noget godt frem fra vores rygsæk og andre 
gange noget dårligt. Så enkelt er det vel heller ikke. Hvem kan sige sig fri for 
at have taget noget ondt frem fra rygsækken? Sladder og vrede og hvad har 
vi.. .. vi kan jo ikke engang sige, at det er tomme ord. Det er, når jeg er vred, 
at jeg er allermest opfindsom og udspekuleret med, hvad jeg siger!

B: Er det derfor, at du ikke kan lide talen om dom – fordi Gud har noget på 
dig?

A: Nej, det er ikke bare det. Det, jeg ikke kan lide ved talen om Guds dom, er, 
at når mennesker dømmer mig, er der nok ofte et andet sted at gå hen. Men 
hvis Gud dømmer mig ude, er jeg jo lukket ude for altid. Så har jeg ikke noget 
sted at gå hen. Jeg synes ikke, at jeg kender noget menneske, der så fuldstæn
dig har fortjent den skæbne. Jeg kan i alt fald ikke lide, at der bare tales om 
dom og dom. Hvor er tilgivelsen og nåden henne i det her?
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B: Du spørger, hvor er tilgivelsen og nåden. Men jeg spørger: hvor er retfær
digheden henne, hvis det onde ikke bliver dømt bort? 

A: Nej, jeg kan godt se, at der må være en forskel. Men hvordan skal vi så 
tænke os Guds dom? Hvordan kan vi tænke os en dom, der både dømmer det 
onde og som rummer muligheden for tilgivelse?

(Tænkepause)

B: Jeg har hørt en forklare, at dommen er sådan, at Gud vil stille os, så vi kan 
se hele vores liv, så vi tvinges til at se også det onde, vi har gjort. Alt sammen. 
For det er tit sådan med det værste, vi har gjort, at vi fortrænger det, tænker: 
Det var ikke mig. Det kan ikke passe, at det var mig. Sådan er jeg ikke. Ikke 
rigtigt. Men dommen er altså, at vi tvinges til at se det hele, især det, vi ikke 
har lyst til at se. Det er skræmmende, men det er jo også sandheden om vores 
liv – hvad tænker du?

A: I det almindelige menneskeliv er der jo ingen, der er 100 % ond eller 100 
% god. Så jeg forestiller mig en dom, der går igennem mennesket, hvor det 
onde udrenses, spaltes ud, brændes. Der er et sted i Det Nye Testamente, 
hvor der står, at mennesker skal frelses “som gennem ild”, så jeg tænker, at 
dommen ikke går mellem onde og gode mennesker, men dommen går ned 
igennem hvert menneske. Det onde brændes væk fra mennesker, også det, 
jeg ikke kunne tilgive mig selv, fordi jeg ikke kunne tage mod tilgivelsen. – 
Det kunne faktisk blive rart at blive fri for det.

B: Hvis man går ind på din tanke, så kunne man sige, at dommen er ligesom 
Guds sandhedskommission. Kan du huske sandhedskommissionen i Syd
afrika efter apartheidstyret? Man fandt ud af, at det ikke var til at udrede 
sagerne om mishandling af sorte politiske fanger, om mord og tortur, fordi 
de hvide politifolk dækkede over hinanden, når de var under anklage. Men 
så fandt man ud af at lave åbne høringer, hvor man kunne få sandheden 
frem. Politifolkene sad i retten, men uden dommer, så ofrene og deres fami
lier kunne spørge og få opklaret, hvad der var sket. Politifolkene fortalte om 
de rædselsfulde ting, de havde været med til; det førte til, at ofrenes familier 
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fik vished for, hvad der var sket. Nogle politifolk fortrød og bad om tilgivelse. 
Ikke alt blev forsonet, men mange kom dog videre med deres liv. På den 
måde var der for mange af politifolkene en renselse i den proces, hvor de blev 
tvunget til at se virkeligheden i øjnene. 

A: Jeg tænker, at det svære også kan blive at tilgive sig selv. Jeg går tit og 
husker på det dummeste, jeg har gjort eller sagt, og vender det mod mig 
selv i en uendelighed. Andre har måske glemt det eller synes ikke, det var 
noget, og egentlig tror jeg også på Guds tilgivelse, men jeg har alligevel svært 
ved at glemme det. Jeg kan skamme mig over de gange, jeg har behandlet et 
andet menneske ondt og med foragt. Hvis der er en tilgivelse, har jeg svært 
ved at lade den blive til virkelighed inde i mig selv, så dommen over mig selv 
forsvinder.

B: Det kender jeg godt. Vi tror på tilgivelse, men det er svært at lade den få 
virkelighed i vores liv. Så bliver det en dobbelt dom: Først en dom over, at 
man har gjort noget forkert, og så en dom over, at man ikke formår at tage 
mod tilgivelsen. Måske kan man øve sig på det.

Men jeg kan give dig et billede på det med dom og tilgivelse, som jeg synes 
siger mig selv en del:

Som vi begyndte med, så er vi mennesker glade for at dømme hinanden, at 
afsløre hinanden, vi prøver at finde frem til det virkelige menneske bag fa
caden, og når vi finder noget grimt, taler vi om, at nu har vi fundet frem til, 
hvordan det andet menneske i virkeligheden er. Vi vil klæde af.

Men jeg tror at det i kristendommen er omvendt. Det må være om
vendt. Guds dom må være noget anderledes end vores dom, ellers var 
Gud bare ligesom os. Jeg tror ikke, at Gud er ude på at afsløre os. Jeg 
tror tværtimod, at Gud vil overdække vores fejl med sin kærlighed.  
Når Gud overklæder os med sin kærlighed og tilgivelse, så kan det godt være, 
at vi må skamme os over det, som vi klædte os i. Vi ser, at vi gik i noget 
tarveligt tøj, vi klædte os i smålighed, forfængelighed, hidsighed, sladderag
tighed, tankeløshed og hvad vi ellers kan kalde det, vi klæder os og vore liv 
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i. Det er dommen. Men dommen er ikke afslutningen, dommen er ikke det 
sidste, der er at sige.

Men Gud vil overbyde det hele og overklæde med sin nådes festdragt, så vi 
kan gå ind til hans riges fest, iført hans kærlighed og velsignelse. Det er hans 
dom og hans nåde over os på en gang.

A: Amen 
B: Amen 

Prædikensalme: “Dommer over levende og døde”, DDS 276
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Noter

1 Tak til Kjeld Holm for dette citat, der angiveligt skulle stamme fra en prædi
ken.

2 Man kunne overveje at oprette en art anonym telefonlinje til præster, 
der er gået i stå i deres prædikenarbejde. Den slags er pinefuldt og op
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slidende, og desværre vil de færreste af de berørte dele denne svaghed 
med nogen. Den, der sidder fast, vil sjældent melde sig til noget kursus i 
kreativ prædikenskrivning eller lignende; min erfaring siger mig, at på 
den slags kurser melder som regel kun de præster sig, der føler sig sikre 
nok til at stå frem og dele med andre.

3 Interviewet kan findes på hjemmesiden YouTube under titlen: “Dr. Fred 
Craddock on What to Avoid When Preaching”. https://www.youtube.
com/watch?v=pU0f8FIKSpY

Arne Mårup, sognepræst 
Email: amaa@km.dk
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Homiletisk netværk
– Prædikenbeskrivelse

Jørgen Demant

Præster kan blive bedre til at prædike. I det følgende videregives erfaringer 
fra et homiletisk netværk, hvor prædikanter via den kollektive dialog kan blive 
bedre prædikanter. For i dialogen om den holdte prædiken bliver man bevidst 
om, hvad man sagde, fordi tilhørerne var optaget af, hvordan man sagde det. 
Og kritisk praksis fører til bedre prædikenvirksomhed.

Den norske model

Etablering af homiletiske og liturgiske netværk har været en væsentlig op
gave for mig som teologisk konsulent for efteruddannelsen i Helsingør stift. 
Og jeg er af redaktionen blevet bedt om at redegøre for et af disse homileti
ske netværk. Overskriften for det netværk, som jeg her præsenterer, er ‘præ
dikenbeskrivelse’. Konceptet stammer fra Norge og er blevet præsenteret i 
bogen Prekenbeskrivelse (Jakobsen og Øierud 2009). I den norske sammen
hæng er bogen en videnskabelig opsamling af et homiletisk netværksarbej
de, der er foregået i den norske kirke. Hovedformålet har været at fokusere 
på selve prædikenens kommunikation, idet metoden i netværket har været 
at undersøge den holdte prædiken. 

Det metodiske udgangspunkt ligger i forlængelse af den empiriske vending 
i homiletikken, hvor den religiøse kommunikation udgør et vigtigt homile
tisk felt: selve fremførelsen af prædikenen. Netværkets omdrejningspunkt 
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har derfor også været at forholde sig til den holdte prædiken i kirkerummet. 
Samtalen tager ikke udgangspunkt i arbejdet fra bibeltekst til prædiken, men 
i prædikenen fra prædikestol til menighed. 

Arbejdet med denne model har imidlertid vist, at præsternes samtale om 
den holdte prædiken virker tilbage på processen fra tekst til prædiken. Så
ledes indkredser evalueringen af prædikenen spørgsmål om prædikenens 
eksegetiske og systematiske udgangspunkt. I forhold til andre netværk, 
som jeg har etableret, har denne metode haft afgørende plusser i forhold til 
prædikanternes videre arbejde med prædikenen, idet netop den deskriptive 
analyse af den holdte prædiken giver konstruktive perspektiver for det kom
mende prædikenarbejde. Prædikenbeskrivelse har tydeligt vist sig som opløf
tende for deltagernes homiletiske arbejde. 

Konceptet Prædikenbeskrivelse

I den norske model er konceptet realiseret på provstiplan. Det er ikke til
fældet her i Helsingør stift. Her har jeg efter en introduktion til konceptet 
fordelt præster fra hele stiftet i tre grupper bestående af 57 personer. Grup
perne mødes cirka en gang om måneden på skift hos hinanden. Mødet har 
en varighed på to timer (præcis). Den stramme ramme gør projektet tids
mæssigt overkommeligt i en travl præstehverdag. Netværket har arbejdet ud 
fra følgende koncept:

• Kontraktindgåelse. Et par dage, før præsterne samles, sender den 
prædikant,  hvis prædiken er under luppen, besked ud til de andre 
om, hvilke aspekter  af prædikenen der skal fokuseres på (genre, 
struktur, fremførelse). Der er  god erfaring med at vælge tre dela
spekter, så man kommer i dybden.

• Tovholderen. Det er vigtigt for den gode afvikling af en session, at 
der er en tovholder, som både kan passe tiden og holde deltagerne 
på sporet, ikke  mindst vedrørende afviklingen af den deskriptive 
samtale. (I vores  netværk har tovholderne alle været præster, der 
har været involveret i  professionel homiletik (undervisning, efter
uddannelse, homiletikudgivelser).
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• Samtalen. Efter den holdte prædiken samles præsterne omkring 
bordet. Alle  deltager i samtalen på skift. De forskellige indlæg må 
gerne diskuteres, men  det er ikke et krav. Det afgørende er, at sam
talen i kraft af det valgte perspektiv giver prædikanten anledning til 
refleksion.

• Prædikanten afslutter. Den prædikant, hvis prædiken er på bordet, 
får det  sidste ord. Han kan forholde sig til de forskellige indspil.

Konceptet Prædikenbeskrivelse har megen lighed med supervision. Super
vision her forstået som en processtyret og fordybende dialog, der skaber re
fleksion over ens professionelle praksis. En netværksdeltager udtrykker det 
således: 

Prædikenbeskrivelse blev for mig mindst lige så meget en 
præsentation af en generel refleksionsmetode, som kan bru
ges i mit arbejde, som det blev en specifik, metodisk hjælp til 
prædikenskrivning. Det at sætte fokus på områder, begreber 
og så videre frem for blot at vurdere en prædiken som ‘god’ 
eller ‘dårlig’ har givet mig nyt indblik i og forståelse for, hvad 
man kan hente ud af godt evalueringsarbejde (BWB)1 

Netværket mødes hos den prædikant, som er i den røde stol. Prædikenen 
er en mundtlig tale holdt under en gudstjeneste. Stedet og situationen for 
prædikenen tages i Prædikenbeskrivelsen alvorligt. Vi samles i kirken og 
hører prædikenen. Det optimale ville være at samles om søndagen, hvor me
nigheden er der, for så kunne man i langt højere grad tænke alle den mundt
lige prædikens referencer med: stemning, liturgisk forløb, salmevalg, sakra
menterne, og så videre. Her må vi nøjes med at høre den nøgne prædiken. 
Men det er også meget! Vi hører prædikenen i det rum, som prædikanten 
til daglig arbejder i. Vi ser hans krop på prædikestolen, hører hans stemme, 
ser hans gestik og mimik. Konteksten for prædikenen bliver på denne måde 
tydelig.

Først holdes prædikenen i kirkerummet, hvorefter man går til rundbords
samtalen, hvor det er vigtigt, at alle er ligestillede. Det er prædikenen, der 
er samtalens omdrejningspunkt, og for at samtalen kan have en så saglig 
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karakter som muligt, er det vigtigt, at prædikanten i denne samtale holder 
sig i baggrunden, mens alle de andre i gruppen skiftes til at beskrive den. 
Prædikanten må dog gerne til sidst forholde sig til den samlede beskrivelse. 
Om den stramme form vedrørende den saglige, det vil sige deskriptive, til
gang til prædikenen siger en deltager: 

Når spillereglerne er klart definerede, er det en gave at få an
dres faglige blik på ens prædiken. Det er lærerigt at øve sig i 
at blive på det deskriptive plan i prædikenanalysen. Metoden 
er enkel, men udfolder jo samtidig hvor mange forskellige til
gange, der er til en prædiken. Det giver en god dagsorden for 
samtalen (ESD).

Endvidere er det vigtigt, at man forholder sig til den holdte prædiken, altså 
at man er ‘foran’ prædikenen og ikke ‘bagved’. Prædikanten skal ikke stå på 
mål for, hvad han tænkte og gjorde i forberedelsesfasen, det er den holdte 
prædiken uvedkommende. For det er resultatet – prædikenen i situationen – 
der er i fokus i dette netværksarbejde.

Målet med Prædikenbeskrivelse

Hovedmålet med Prædikenbeskrivelse er at gøre præsterne til bedre præ
dikanter. Men for at nå hertil kræves nogle delmål opfyldt. Et af dem er en 
bevidstgørelse af hvilken slags prædiken, præsten har holdt. Til afklaring af 
dette henter vi værktøj i den klassiske og moderne homiletik, idet der spør
ges til prædikenens retorik, stil og teologi. Selvom prædikanten nok ikke i 
sit skrivebordsarbejde er disse prædikenidealer pinligt bevidst (hvilket må
ske skyldes den ringe funderede uddannelse i teoretisk homiletik), kan man 
faktisk ud fra en elementær indsigt i disse homiletiske idealer komme meget 
langt. Efter afprøvningen af Prædikenbeskrivelse er det blevet klart for mig, 
at hvad der i forberedelsen til prædikenen kunne forekomme den enkelte 
prædikant ‘teoretisk’, ‘arbitrært’ eller ‘skrivebordsagtigt’ at arbejde med – 
altså spørgsmål om indhold og form, kontekst og tilhører, kommunikation 
og teologi – kan han efter evalueringen af den holdte prædiken se som frugt
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bare indsigter. Praksis fører til større teoretisk og metodisk bevågenhed og 
koncentration.

En skærpet fokusering på og differentiering mellem prædikenidealerne 
fører i første omgang til, at beskrivelsen af prædikenen får en vifte af per
spektiver. Der er flere analytiske tilgange til prædikenen. I anden ombæring 
når man via disse forskellige metodiske tilgange ud over ‘budskabismen’ – 
spørgsmålet om prædikenens dogmatiske/teologiske indhold. Det blev tyde
ligt i netværket, at prædikenreceptionen er mere end tilegnelse af et kogni
tivt overskud, det er også et retorisk, poetisk, æstetisk overskud. Man vidste 
det godt nok i forvejen, at form, indhold og kontekst hører sammen, men 
det blev pinligt bevidst for prædikant og tilhører, når gruppen for dagens 
evaluering af en prædiken havde stillet fokus på tre spørgsmål som fx præ
dikenens 1. genre, 2. struktur og 3. fremførelse (jævnfør guiden nedenfor). 
Analysen af prædikenen med disse idealer for øje gav tre deskriptive bud 
på dagens prædiken, og de så anderledes ud i forhold til en beskrivelse, der 
havde fokuseret på prædikenens kommunikative strategier eller teologi. Og 
skulle man endelig anlægge en normativ vurdering af prædikenen, opda
gede vi, at en prædiken set i ét perspektiv (fx som kommunikativ handling) 
havde mange styrker, mens den i et andet perspektiv (fx teologisk/dogma
tisk) havde nogle mangler, fx en svag kristologi. Styrken ved arbejdet med 
Prædikenbeskrivelse er den differentierede tilgang til prædikenen: 

Det er en stor fordel, at der foreligger et gennemarbejdet for
slag (= en guide) til, hvilke emner og synsvinkler der kan/
bør tages op. Samtalen bliver mere struktureret. Man har 
mulighed for at komme mere eller mindre hele vejen rundt, 
eller man kan bevidst vælge at lægge særlig vægt på udvalgte 
punkter. Men under alle omstændigheder bliver der tale om 
en struktureret og målrettet proces (JUD).

Selvdisciplinen hvad angår valg af evalueringsaspekter er vigtig, for det 
skærper som sagt fokus. Ved første blik virker afgrænsningen reduktiv, men 
ved andet blik virker det lige modsat, idet man fordyber sig i et aspekt, hvil
ket gør prædikanten i den røde stol mere bevidst om netop dette aspekt af 
prædikenen, som han så kan arbejde videre med. Som en deltager erkender: 
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Det er kun det, man er bevidst om, man kan ændre på. For 
mig har den her metode givet en større bevidsthed om præ
dikenens mange elementer. Der er helt sikkert dukket nogle 
blinde vinkler op, altså elementer, som jeg ikke har skænket 
mange tanker i mit prædikenarbejde. Jeg overvejer, om jeg 
skulle stille mig nogle udviklingsmål i forhold til mine blinde 
vinkler (ESD).

Man skal imidlertid altid gøre sig klart, at beskrivelsen af en prædiken ikke 
kan gøres op ud fra ét eller to perspektiver. De andre perspektiver må med 
for at danne et helhedsindtryk. 

 De flere aspekter af en prædikenbeskrivelse er en stor ressource, ikke 
mindst når man betænker den enkelte prædikants styrker og svagheder og 
arbejdet med dem. Netop ved fokuseringen på de forskellige idealer bliver 
den enkelte prædikant bevidst om, hvilke valg han har taget, og hvorledes de 
virker på tilhøreren. Og denne bevidstgørelse er det første skridt i retning af 
forbedring og forfinelse af de trufne valg. 

Selve konceptet Prædikenbeskrivelse har en stram ramme, både hvad an
går forløb, indhold og form. Efter erfaring med flere slags prædikennetværk 
må jeg erkende, at denne form synes at give et godt afkast i forhold til prædi
kantens videre prædikenarbejde. Målet med Prædikenbeskrivelse er:

• at gøre prædikanten bevidst om, hvorledes han fremtræder i forkyn
delsessituationen

• at lære prædikanter at arbejde med deres afholdte prædikener
• at lære prædikanter at give hinanden konstruktiv kritik
• at lære at analysere og forstå prædikener
• at finde ud af forholdet mellem prædikenens indhold, form og kon

tekst  
     (Jakobsen og Øierud, s. 26).

En netværksdeltager evaluerer den disciplinerede form således: 

Når spillereglerne er klart definerede, er det en gave at få an
dres faglige blik på ens prædiken. Det er også lærerigt at øve 
sig i at blive på det deskriptive plan i prædikenanalysen. Me
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toden er enkel, men udfolder jo samtidig, hvor mange forskel
lige tilgange der er til en prædiken. Det giver en god dagsor
den for samtalen (ESD).

Prædikenbeskrivelse

Vi kan blive smigret af menighedens kommentar i kirkedøren: “Det var en 
god prædiken”. Men smigeren virker ikke længe, måske ikke længere end til 
efter søndagsfrokosten, og den har ikke mange oplæg til det videre arbejde. 
Man skal dog ikke underkende menighedens kommentar, og da slet ikke, 
hvis den udvides til en reel samtale ved kirkekaffen (hvilket jeg personligt 
afprøver af og til), for her kan man som prædikant godt opfange en respons, 
der kalder perspektiver frem til arbejdet med næste prædiken. Ofte rækker 
kommentaren ved kirkedøren ikke ud over det normative, og det er ikke 
nok for et alvorligt arbejde med prædikenen. Dertil kommer også, at kom
mentaren ved kirkedøren ofte er fokuseret på indholdssiden. Og det er også 
for snæver en vurdering i forhold til en gudstjenesteoplevelse, som har flere 
dimensioner. 

Konceptet Prædikenbeskrivelse har som grundlæggende mål at give red
skaber til evaluering af prædikenen, hvor man når ud over en normativ vur
deringspraksis i forhold til den holdte prædiken. Der er altså en tyk streg 
under BESKRIVELSE. Og i opdraget til netværket har det været hovedmål
sætningen for evalueringsarbejdet, at deltagerne er sat til at beskrive en præ
diken, for i selve beskrivelsen af prædikantens holdte prædiken bliver han 
klar over, hvad han har gjort. Vurderinger som “det er godt/skidt” eller “det 
ville jeg ikke have gjort” eller “du skulle måske også...” er bandlyste. Ros og 
ris kan i visse situationer være gavnlige, men når det gælder en fremadrettet, 
kreativ proces for den enkelte prædikant, må kritikken konverteres til en 
deskriptiv tilgang til prædikenen fra de andre i supervisionsgruppen. 

Rammen er altså stram og klar. Og det giver deltagerne i gruppen en stor 
tryghed, hvilket to deltagere udtrykker på følgende måde: 
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Jeg tænker, at rammen er genial til at komme godt fra start 
som prædikengruppe, fordi den skaber tryghed ved at betone 
det faglige/deskriptive... (ESD). 

Og en anden føjer til: 

Ja, netop i kraft af den større saglighed bliver forløbet mere 
“ufarligt”, men samtidigt klart erkendelsesfremmende. Jeg 
har ikke på noget tidspunkt tænkt, at noget væsentligt blev 
fortiet. Lidt mere overordnet kan man sige, at prædikenbe
skrivelsen kommer til at fungere som FAGLIG REFLEKSION 
for prædikanterne. Refleksion kan dels bestyrke én i det, man 
faktisk gør, samtidig med at den er første skridt på vejen til 
eventuelle forandringer (JUD).

I Prædikenbeskrivelse når man ud over vurderingen og evalueringen forstået 
som normativ bedømmelse af prædikenen. Derimod har spørgsmål vedrø
rende tekstbrug, genre, forholdet til indirekte tilhører en åbnende karakter, 
der hjælper den enkelte prædikant til at forstå, hvad det er, han har gjort. 
Og det er i erkendelsen af, hvad man som prædikant gør i sin prædiken, 
at begyndelsen til en bedre prædiken tager sit udgangspunkt. En deltager 
beskriver befrielsen fra den normative vurdering af prædikenen sådan her: 

Forskellen består i, at rammerne for samtalen lægger op til 
en objektiv/faglig tilgang fremfor en subjektiv/normativ. Det 
skaber tryghed og gør samtalen konstruktiv. Gruppens del
tagere bevidstgøres om en prædikens mange forskellige ele
menter fremfor kun at drage de ting frem, man særligt godt 
kan lide eller måske ikke bryder sig om (ESD). 

At holde deltagerne på det deskriptive plan har været en vanskelig, til tider 
benhård, manøvre fra tovholdernes side. Men jeg er også sikker på, at netop 
denne stramme saglige metode har givet en frihed for deltagerne i forløbet. 
Alene dette, at man udvælger tre forskellige aspekter for den deskriptive 
analyse af prædikenen, udvider spørgehorisonten. 
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Konklusion

Hvilke fordele er der ved dette homiletiske netværk?
• Det er en arbejdsform, som fremmer refleksion over ens prædiken

arbejde.
• Arbejdsformen udvikler et sprog for at kunne tale om prædikenen 

på en nuanceret  måde. Man opdager via de forskellige deskriptive 
aspekter, at prædikenen er et  komplekst fænomen. Der er forskel
lige prædikengenrer, stilarter, kommunikationsformer, teologier.

• Netop den kollektive beskrivelse gør prædikanten i den røde stol op
mærksom på  prædikantsituation og prædikantrolle. Prædikanten 
opdager ofte, at han var en anden, end han  troede. Prædikantens 
selvbillede afgøres af prædikenens ‘situation’ og ’tilhører’. Idet præ
dikenens fremførelse i denne analysemodel er i fokus, er man som 
tilhører optaget af, hvordan tingene siges, og det betyder i anden 
ombæring, at der kan ske forskydninger i forhold til prædikantens 
‘intention’ og ’selvforståelse’. Ofte måtte prædikanten i den røde stol 
erkende et kæmpe ‘gab’ mellem tilhørerens reception af prædikenen 
og hans egen intention. Dette ‘gab’ kan vise sig frugtbart for det vi
dere arbejde i retning af overvejelse af prædikenens form.

• Den disciplinerede fokusering på afgrænsede aspekter (retorik, stil, 
gudsbillede) i prædikenbeskrivelsen er med til at skærpe det homi
letiske blik for grundspørgsmålet: Hvad er en  prædiken?

• Med vægten lagt på det deskriptive element i analysen flyttes fo
kus fra prædikantens person til produkt. Præstens person aflastes. 
Hvilket i anden ombæring giver en kolossal frihed for en åben, afsø
gende og nysgerrig samtale.

• Med dette evalueringsværktøj er samtalen ikke rettet mod en ‘ende
lig’ og ‘færdig’ evaluering. Der er jo ikke ét ideal af en prædiken, der 
er givet på forhånd. Og netop den disciplinerede ligestilling i grup
pen gør, at ingen af deltagerne kan tage patent  på en beskrivelse.
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Guide til Prædikenbekrivelse 2

Ved det møde, hvor alle præster i netværket samles og introduceres til forlø
bet, gennemgås de forskellige homiletiske metoder for netværket. Det deles 
ud som et handout for at kunne holde deltagerne fast på den saglige beskri
velse:

Temaer
Hvilke forskellige temaer er der i prædikenen?
Hvilke temaer bliver der lagt særligt vægt på?

Struktur 
Er der forskellige dele i prædikenen? 
Hvordan er rækkefølgen? 
Er strukturen en lineær bevægelse mod en konklusion? Cirkler omkring den 
samme kerne? Associationsrækker? Er der et plot?
Er strukturen let at opfatte? Gøres den eksplicit? Er der noget, der gentages?
Hvordan vil du beskrive indledningen?
Hvordan vil du beskrive afslutningen? Som opsummering? Spørgsmålstegn? 
Udråbstegn? Bøn?
Forhold mellem indledning og afslutning?

Genre
Hvilken genre er prædikenen? Temaprædiken? Eksegetisk? Narrativ? Eksi
stens? Erfaring? Etisk? Meditativ? 
Er den evt. en blanding? Og i så fald af hvilke genrer?

Logos, pathos og ethos
Indeholdt prædikenen både rationel argumentation (logos) og følelsesmæs
sig appel (pathos)? 
Var de fordelt på forskellige afsnit?
Var der tydeligt skel mellem de forskellige dele?
Var der en af dem, der dominerede? Hvilken?
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Logos
Var der bestemte temaer, som blev behandlet logosmæssigt?
Hvilken doxa gik argumentationen ud fra?
Hvor stor mængde “specialdoxa”, det vil sige særlige forudsætninger, var 
der?

Pathos
Hvilke temaer blev behandlet på en måde, som appellerede til følelser?
Hvilke følelser? (Sorg, smerte, glæde, afsky, dårlig samvittighed, medliden
hed og så videre.)
Er fremstillingen af menneskets vilkår meget positiv eller meget negativ?

Ethos
Hvor mange og hvilke ‘eksterne kautionister’ bliver nævnt eller citeret (per
soner eller tekster, der skal understøtte forfatterens ethos)?
På hvilken måde fremstår taleren:
Vidende? Hvilken viden?
Med gode karaktertræk? Hvilke?
Med velvilje overfor tilhørerne? Hvordan?

Kommunikativ handling
Hvad er prædikenens kommunikative handling? 
Hvad vil den bidrage til at ændre?
Hvilken forskel mellem før og efter stræber den efter?
Vil prædikenen:
Give indsigt? I hvad?
Bidrage til, at troen ændres, udvikles, bekræftes, styrkes? Hvordan?
Afvæbne en tekst? Få en tekst i tale? Understrege dens vigtighed?
Ændre adfærd? Holdning?
Underholde?
Sætte fokus på noget? Hvad?
Hjælpe? Inspirere? Trøste? Opmuntre? Give håb? Motivere? Til hvad?
Kritisere og tage afstand fra noget? Hvad?
Bevæge følelsesmæssigt? Hvordan? Med henblik på hvad?
Kalde til omvendelse?
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Skabe nysgerrighed?

Billeder og fortællinger
Bruger prædikenen billeder eller fortællinger?
Hvor meget fylder de – i antal ord, tid, eller i erindringen om det hørte?

Jeg, vi og du
Hvordan positioneres prædikant overfor tilhører?
Hvilke pronominer benyttes: Jeg, vi, eller du? Bruges de ‘ægte’?
Med hvor stor grad af sikkerhed eller nødvendighed præsenteres budskabet? 
Imperativer, påstande, brug af spørgsmål, ‘måske’?

Den implicitte tilhører
Hvilken implicit tilhører opererer prædikenen med?
Siges der noget om tilhørerne?
Hvilke tekster, forestillinger eller begreber forudsætter prædikenen bekendt?
Hvilke spørgsmål forestiller den sig, tilhøreren har?

Udfald
Faldt jeg ud i løbet af prædikenen? Hvor, i givet fald? Og hvorfor?

Kontekst
Inddrages kulturel kontekst? Fx erfaringer, fænomener, litteratur, sam
fundsforhold?
Inddrages situationel kontekst? Fx resten af gudstjenesten, kirkerum, kirke
året, menighed.
Er der fravær af vigtige konteksthenvisninger?
Hvilken betydning har konteksten for prædikenen?

Teologi 
Grundlæggende spørgsmål:
Hvad er evangeliet i prædikenen?
Hvem er subjekt i prædikenen? Fx det (post)moderne menneske, den tro
ende, menigheden, alle mennesker?
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Hvad er målet med prædikenen? Fx forandring, bekræftelse, udfordring af 
vante begreber, ny indsigt?
Hvilke instanser og autoriteter forholder prædikenen sig til? Fx Bibelen, for
nuft, videnskab, kirkelige autoriteter, samvittigheden?
Hvad er forholdet mellem prædikenens budskab og autoriteter/instanser? Fx 
konflikt, overensstemmelse, dialektik, uproblematisk sameksistens?
Hvilken rolle spiller Kristus i den proces? Er han fx vismand, forbillede, føl
gesvend, påminder, stedfortræder?
Hvilke adjektiver kan man beskrive prædikenens gudsbillede med? Fx fjern, 
kærlig, medlidende, uudgrundelig, ophøjet?
Hvad er forholdet mellem budskab og erfaring: Er forholdet kontrast? Kon
flikt? Dialektisk? Ligger det i forlængelse af erfaringen?

Brug af bibeltekst
Hvad er den egentlige prædikentekst?
Hvad er forholdet mellem prædikenens form og tekstens?
Er der spor af eksegetisk arbejde i prædikenen?
Formuleres budskabet primært bag, i eller foran teksten?
Hvad gør prædikenen med bibelteksten, hvis man skal beskrive det med et 
verbum? Fx aktualiserer, forklarer, ignorerer, psykologiserer, svækker?
Hvordan knyttes prædikens “nu” og tekstens “da” sammen?

Fremførelse – stemme
Var det let at opfatte, hvad der blev sagt?
Hvilke variationer i stemmebrug hørtes? Fx tempo, emfase, stemning?
Var der afsnit eller temaer, der blev understreget ved hjælp af dette?

Fremførelse – krop
Brugte prædikanten megen eller ingen gestikulation? Hvordan blev det 
brugt?
Hvordan brugte prædikanten blikket? Hvem eller hvad så han/hun på? Op
levede jeg som at tilhører at blive set? Overset? Nidstirret?
Blev der brugt objekter eller peget på inventar?
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Homiletisk netværk

Nærvær
Hvad udtrykte prædikanten som helhed med sit kropssprog og fremførelse 
af prædikenen? Nærvær? Engagement? Autoritet? 

Litteratur

Jakobsen, Rolv Nøtvik & Øierud, Gunnfried Ljones 2009: Prekenbekrivelse. 
Forstå – formidle – forbedre – forkynne. Høyskoleforlaget.

Noter

1 De tre præster, som jeg har bedt evaluere netværket er sognepræsterne Berit 
Weigand Berg (Grøndalslund), Eskil S. Dickmeiss (LedøjeSmørum) og Jan 
Ulrik Dyrkjøb (KirkeVærløse)

2 Denne guide er på grundlag af Prekenbeskrivelse udarbejdet af sognepræst 
Peter Nejsum, Brønshøj Kirke.

Jørgen Demant, sognepræst og teologisk konsulent
Email: jtd@km.dk
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Den skjulte kirkegænger
Marianne Gaarden

I denne artikel undersøges, om det er muligt for prædikanten at lytte sig ind 
på menighedens anderledes erfaringer som foreslået i Other-wise Preaching. 
Med udgangspunkt i en analyse af kvalitative interviews med kirkegængere 
argumenter jeg for, at der er et element af fremmedhed hos den anden, som 
forbliver skjult for prædikanten – alene af den grund, at den mening, som 
kirkegængeren skaber i dialog med prædikenen, ikke findes i forvejen. Me-
ningen opstår først i mødet mellem ord og erfaring i gudstjenesten, og den 
er udtryk for mere end kirkegængerens personlige erfaringer og mere end 
prædikantens ord. 

I forlængelse af den nordamerikanske bevægelse the New Homiletic er der i 
begyndelsen af det nye årtusinde udviklet en ny homiletik kaldet Other-wise 
Preaching.1 Denne homiletik tillægger ligesom the New Homiletic tilhøre
rens erfaring en afgørende rolle for prædikenbegivenheden og retter fokus 
mod det, der påvirker betydningsdannelsen ‘foran’ teksten, men der er af
gørende forskel på de to strømningers forståelse af forholdet mellem præ
dikant, tekst og tilhører. The New Homiletic forudsætter, at prædikant og 
kirkegænger har fælles almene livserfaringer at trække på, og søger på den 
baggrund at etablere et fælles grundlag for identifikation mellem prædikant, 
tilhører og tekst.2 Otherwise Preaching forholder sig derimod kritisk til an
tagelsen om, at vi har fælles livserfaringer, som identifikationen kan bygge 
på (McClure 2001, 4748). Prædikanten skal i stedet tage udgangspunkt i den 
menneskelige forskellighed. Dermed borteroderes en afgørende hjørnesten 
i fundamentet for the New Homiletic, hvilket stiller homiletikken over for 
nye opgaver. 

Ifølge Otherwise Preaching skal prædikanten lade sig forstyrre af tilhø
rernes anderledes erfaringer og forståelse, hvilket finder sted i mødet med 
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tilhøreren, som defineres som den anden. Otherwise Preaching argumente
rer for, at prædikanten optræder i rollen som vært ved en rundbordssamtale; 
en vært, der inviterer en polyfoni af menighedens stemmer indenfor i sit 
prædikenværksted. Den anden, hvis erfaring prædikanten ikke kender eller 
deler, skal høres, og det kan kun gøres i et konkret møde ansigt til ansigt, 
hvor prædikanten lytter til kirkegængernes oplevelse af prædikenteksterne 
inden gudstjenesten. 

Et ansigt til ansigt møde med tilhørerne er netop, hvad jeg har forsøgt at 
gøre via kvalitative interviews med kirkegængere og præster i en empirisk 
undersøgelse af gudstjenestens prædiken, omend interviewet først fandt sted 
efter gudstjenesten og med et andet formål.3 Min intention var at undersøge, 
hvordan kirkegængerne lyttede til prædikenen. Interviewene vidnede ikke 
uventet om, at kirkegængeren fortolkede det hørte ud fra sin egen livssitua
tion, hvor prædikanten blev en stemme i en allerede igangværende indre 
dialog om tilhørerens eget livstema. Tilhørernes forskellige livstemaer satte 
dermed dagsordenen for interaktionen med prædikenen, og resultatet var 
naturligvis meget forskellige meningsproduktioner affødt af denne dialogi
ske interaktion (Gaarden 2013, 129132). 

Det empiriske materiale understøtter på den ene side Otherwise Prea
chings kritik af the New Homiletics antagelse om, at prædikanten kan for
udsætte en fælles erfaringsreference. Forhold mellem prædikant, tekst og 
tilhører synes at være langt mere kompliceret end som så. På den anden side 
understøtter empirien ikke den præmis, der er forudsat i Otherwise Prea
ching – at det er muligt at overvinde eller forstå den andens forskellighed 
gennem en indledende samtale, hvor den anden kommer til orde. Med ud
gangspunkt i empirien argumenter jeg for, at det ikke er muligt at lytte sig 
ind på den anden og forstå den andens anderledeshed. Der er et afgørende 
element af fremmedhed hos den anden, der forbliver skjult for prædikanten. 

Det er selvfølgelig en rigtig god idé at møde sin menighed ansigt til ansigt, 
tale om teksterne og lytte til tilhørernes erfaringer. Det kan være særdeles 
inspirerende og lærerigt for prædikanten, og det kan åbne for nye horisonter 
i tilhørerens verden og nye betydningslag i teksten, som prædikanten ikke 
forinden havde blik for. Men der forbliver et element af fremmedhed tilbage 
hos den anden, som ikke kan og – vil jeg hævde – heller ikke skal over
vindes. I forhold til den andens livstema er der et uforudsigeligt rum, som 
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prædikanten ikke har adgang til, selvom prædikanten inddrager og lytter 
til den anden – alene af den grund, at den anden ikke nødvendigvis selv er 
bekendt med det rum, før det opstår i gudstjenesten. Det er mødet mellem 
det situerede subjekts erfaringer og prædikantens ord i selve gudstjenesten, 
der skaber det rum, hvori kirkegængeren genererer mening. 

Én prædiken og mange livserfaringer

De empiriske undersøgelser viste, at præstens person var helt afgørende 
for kirkegængernes gudstjeneste og prædikenoplevelse, fordi lytteproces
sen udfoldede sig som en dialogisk interaktion (Gaarden & Lorensen 2013). 
Kirkegængernes interaktion (primært med prædikenen, men også i mindre 
omfang med tekster, salmer og bønner) samt deltagelse i gudstjenesten førte 
til en intersubjektiv meningsproduktion, der var afhængig af prædikantens 
udefrakommende ord. Det var imidlertid ikke prædikantens teologi eller 
udlægning af teksten, og det var heller ikke forhåndskendskab til præsten 
eller det kristne fortolkningsfællesskab, der satte fortegnet for interaktionen 
og den efterfølgende meningsproduktion – det var det konkrete møde mel-
lem ordene og det situerede subjekts egne erfaringer.

Interviewene bar typisk præg af et konkret livstema, som den enkelte til
hører satte hele gudstjenesten og den hørte prædikenen i forhold til. Berørte 
prædikenen flere temaer, var det som regel kun et enkelt tema, som kirke
gængerne interagerede med, og ofte kun et fragment – en løsrevet sætning, 
et billede, en analogi, eventuelt et ord eller en sætning fra en tekstlæsning, 
en sjælden gang en linje i en salme eller en bøn. Den mening, kirkegængerne 
skabte, tog altid udgangspunkt i deres egne livserfaringer, egen livssituation, 
dér hvor de selv var situeret i livet. Prædikenen tilføjede noget udefrakom
mende, der nogle gange bekræftede det situerede subjekt, andre gange bevæ
gede det fra udgangspositionen; men uanset om kirkegængerne blev bevæget 
eller bekræftet, var det et gennemgående træk i alle interviewene, at tilhøre
rens eget livstema satte fortegnet for meningsproduktionen. 

Eksempelvis gav fire forskellige kirkegængere, der havde deltaget i samme 
gudstjeneste, udtryk for meget forskellige forståelser. Mødet med én prædi
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ken i én gudstjeneste og tilhørernes forskellige livstemaer resulterede i fire 
meget forskellige betydningsdannelser:

En 77årig kvindelig pensionist og tidligere sygeplejerske vendte flere 
gange i interviewet tilbage til tankerne om sin egen død, opstandelseshåbet 
og det at skulle slippe sine nærmeste en dag. Allerede på spørgsmålet om, 
hvorfor hun var i kirke den pågældende dag, sagde hun, at hun overvejede 
at “flytte (til den pågældende kirke) med henblik på … den sidste fest.” Flere 
gange i interviewet kredsede hun om sin egen død og begravelse. En enkelt 
linje i en salme – “med venner i lys vi tale” – havde aktiveret en associations
række hos hende og en erindring om en afdød veninde:

I: ...aftenen før hun døde, da ringede hun og sagde farvel til 
mig. Og det var meget, ligesom hun ville sige: “Vi ses, og du 
har et bord.” Siden er der mange af mine veninder, der siger: 
“Må jeg også være med ved jeres bord?” Og det giver mig 
sådan en fortrøstning, ikke? Jeg tænker også på Grundtvig: 
“Med venner i lys vi tale,” ikke?
M: Tænkte du på det, da vi sang “Den signede dag”?
I: Ja, selvfølgelig, det kan man jo ikke lade være med.

Hendes meningsproduktion tog udgangspunkt i hendes situation – tankerne 
om at skulle herfra.

En 63årig mandlig journalist kredsede om at være accepteret og elsket. 
Han blev lidt våd i øjnene og fik grødet stemme, hver gang han talte om at 
være accepteret, hvilket han konkret forbandt med altergangen. På spørgs
målet om, hvad han havde oplevet i den pågældende gudstjeneste, svarede 
han “en glæde… (pause) ved at være accepteret”. Han forklarede uddybende, 
at det oplevede han, hver eneste gang han var til gudstjeneste:

M: At være accepteret?
I: Ja (Pause). Det kan godt være, det ikke bliver sagt, eller det 
sådan indgår… men det… (siges tøvende) det øh… (pause)… 
jamen det er en del af min forståelse af kristendommen.
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Hans meningsproduktion tog udgangspunkt i hans situation – behovet for 
at føle sig accepteret.

En 53årig kvindelig hospicesygeplejerske kredsede om vigtigheden af at 
være til stede i nuet og tage ansvar for sit liv. Hun indledte interviewet med 
at sige, at når hun gik i kirke, var det for at søge ind til det, der var vigtigt for 
hende. Hun sagde uddybende, at hun “ville ikke ligge i kisten og være ked 
af det liv”, hun havde haft. Det sværeste ved hendes arbejde var døende, der 
ikke havde levet deres liv. Adspurgt om, hvad hun havde hørt i prædikenen, 
svarede hun, at hun havde svært ved at forstå prædikenerne:

I: men det, jeg forstod, det, jeg tog med mig, det er det der 
med, når man er sådan i svære situationer omkring død og 
sådan noget, så er det virkeligt, man mærker livet og lever, og 
så bliver det så intenst, ikke. Og det tænkte jeg, […], det gen
kender jeg fra mit arbejde, og det er også det, der gør det valg, 
jeg har taget. Jeg har selv valgt at blive skilt, så det har været 
et kæmpe... et stort valg, ikke også. Men altså det der med at 
tage ansvar, og øh... altså stå ved det, man er i, det liv, man har 
og tage ansvar for det og sådan noget. Det sagde mig meget.

Hendes meningsproduktion tog udgangspunkt i hendes situation – at tage 
ansvar for sit liv.

En 44årig mandlig professor kredsede om den ensomhedsfølelse, det kan 
afføde ikke at blive forstået. Dette tema knyttede han til prædikantens tale 
om en kløft mellem himmel og helvede. Billedet med himmel og helvede, 
som kirkegængeren tolkede som ensomhed, arbejdede han selv videre med, 
velvidende at han dermed konstruerede en anden betydning end den, præ
dikanten havde lagt i sine ord. Hans videre arbejde med prædikenen fik den 
til at give mening i forhold til hans livstema – overvindelsen af ensomheden, 
der oplevedes som helvede:

I: Men det, der var det spændende ved dette her, var jo, at man 
ser hinanden. At man ser helvede, hvis man sidder i himlen, 
og man ser himlen, mens man sidder i helvede. […] Altså du 
ser hele tiden det andet i hinanden. […] Jeg kender rigtig godt 
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den der side af det, […] en følelse af afstand, at man ikke helt 
kan nå sig selv i det liv, man lever… eller i livet. Og øh ja, at 
der er en følelse af ensomhed i det. En følelse af… at man lige
som ikke – jeg ved ikke, om det er en følelse af ikke at kunne 
være præcis nok i det, man siger – men der er i hvert fald en 
følelse af ikke at kunne nå den anden, ikke?

Hans meningsproduktion tog udgangspunkt i hans situation – overvindelse 
af ensomheden, hvilket kunne opnås ved at tilgive. Tilgivelsen var en mulig
hed, fordi Jesus havde tilgivet os – det var kirkegængerens konklusion, ikke 
præstens. 

Den 38årige mandlige prædikant fremhævede selv, at prædikenens fokus 
var at slippe usårligheden som menneske, hvilket for ham var det centrale i 
evangeliet:

I: Men det er opdagelsen af sårbarheden, som jeg synes, 
evangeliet til denne her søndag hjælper os med at få bragt. 
Og dette at slippe, at slippe øh... usårligheden som menneske. 
Det var den, jeg så endte med at tillade mig at forbinde med 
henholdsvis himmel og helvede, de to ting. Det kan godt ske, 
det ved jeg ikke… det ved man ikke, hvordan folk hører det… 
men det gav mening, da det gik op for mig, at det her perspek
tiv, det var der i hvert fald i den tekst.

Når kirkegængerne sad tilbage med så forskellige subjektive meningspro
duktioner, der var så langt fra prædikantens intenderede mening, kan det 
umiddelbart give anledning til homiletiske indvendinger eller forbedrings
forslag.

Retorikeren ville mene, at prædikanten skulle have været mere fokuseret, 
have argumenteret bedre og været mere klar i sin sproglige udformning. 
Dogmatikeren ville hævde, at han skulle have været mere teologisk funderet, 
måske have henvist til andre skriftsteder eller bekendelsesgrundlaget. New 
Homiletics ville indvende, at han i højere grad skulle have appelleret til en 
fælles erfaring ved inddragelse af eksempler fra hverdagslivet, som tilhører
ne kunne have identificeret sig med. Den induktive homiletik ville foreslå, at 
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han skulle have illustreret sit budskab ved små fortællinger og anekdoter, der 
afspejlede hans egen erkendelsesrejse ind i teksten. Otherwise Preaching 
ville mene, at han skulle have inviteret kirkegængerne ind i sit prædiken
værksted til en rundbordssamtale om teksterne, så han ansigt til ansigt fik 
indsigt i de andres erfaringsverdener, inden han gik på prædikestolen. (De 
her præsenterede indvendinger er udtryk for en forenkling af de forskellige 
positioner, der selvfølgelig er langt mere nuancerede.) 

Indvendingerne og forbedringsforslagene er ikke forkerte, og de kunne 
hver især eller nogen af dem tilsammen have styrket prædikenen – men de 
er heller ikke nødvendigvis rigtige i forhold til den mening, kirkegængerne 
tillægger ordene. Alle indvendingerne antager nemlig, at prædikanten med 
sine ord og sit kendskab til tilhørernes erfaringer kan styre kirkegængernes 
meningsproduktion, hvilket empirisk synes at være langt mere kompliceret 
end som så. Ordene var ikke i sig selv meningsbærende, hverken i prædike
nen eller gudstjenestens øvrig,e kommunikerende led. Først i situationen, 
hvor ordene interagerede med kirkegængernes egen erfaring (af at stå over 
for sin egen død, at føle sig accepteret, at skulle tage ansvar for livet eller 
overvinde ensomheden), blev de ladet med betydning og gav mening for den 
enkelte. Kirkegængernes egen situation og deres egne erfaringer var tydelig
vis det materiale, de brugte til at skabe mening i prædikenen med, og det var 
først i mødet med de udefrakommende ord, at denne meningsproduktion 
opstod, hvilket prædikanten ikke har mulighed for at styre. 

Det betyder ikke, at prædikanten i gudstjenesten ikke skal anstrenge sig 
for at udtrykke sig klart og tydeligt. Det suspenderer ikke tidligere tiders 
retoriske anvisninger om god kommunikation. Prædikanten har selvfølgelig 
ansvaret for sin prædiken, blot ikke magten over meningsproduktionen. 

Erfaringens betydning for prædikenen 

I en dansk kontekst er erfaringens plads i homiletikken fremtrædende hos 
Svend Bjerg, der har bevæget sig fra den narrative teologi til erfaringsteolo
gien. Med sit fokus på erfaringen har Bjergs homiletik fællestræk med the 
New Homiletic. Ingen prædiken uden erfaringer hævder han og kombinerer 
erfaringen med troen. “Troen er selve bevægelsen fra troserfaringen til livs
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erfaring, en bevægelse, som planter troens virkelighed midt i livet” (Bjerg 
2008, 7). Tro og erfaring er forbundet, hvilket Bjerg, med direkte reference 
til den tyske teolog Eberhard Jüngel, formulerer som: “Gudstroen er en ny 
erfaring med vore livserfaringer” (Bjerg 2006, 154). Erfaringsteologien ar
bejder med fortællingen:

Erfaringsteologi arbejder også med fortællingen, men her lig
ger accenten på subjektiviteten. Jeg er min historie. Som for
tæller skaber jeg min identitet. Det fortællende subjekt er dog 
ikke ubetinget suverænt, for jeg er stadigvæk afhængig af, at 
der løber en storm af oplevelser ind i min verden. Jeg skaber 
ikke selv mine oplevelser, dem kommer jeg ud for, de veder
fares mig. De er det stof, mine erfaringer er gjort af. Uanset 
dette, så er den subjektive fortæller nødvendig. Uden ham in
gen erfaring” (Bjerg 2008, 5).

Netop her fremhæver Bjerg to centrale temaer, som ses i den her præsente
rede empiri. For det første, at kirkegængerens erfaringer satte fortegnet for 
interaktionen med prædikenen, der førte til en intersubjektiv meningspro
duktion. Det er en grundhjørnesten i the New Homiletic. For det andet, at 
denne meningsproduktion ikke var autonom, men var afhængig af de ude
frakommende ord. Meningen opstod i mødet mellem subjektets erfaringer 
og prædikantens ord. Så langt er der overensstemmelse med empirien. 

I det empiriske materiale var det tydeligt, at kirkegængerne knyttede an til 
det, de kunne relatere til deres eget liv. Mange fremhævede det som en kvali
tet, at prædikanten appellerede til deres erfaringer. På spørgsmålet om, hvad 
der gjorde prædikenen god, svarede den 63årige tidligere citerede mandlige 
journalist: “Det er så hundrede procent et spørgsmål om et relatere den bi
belske tekst til det liv, vi lever i dag.” Og på spørgsmålet om, hvorfor det var 
vigtigt, svarede han: “Jo, men altså, jeg har ikke meget grin af at se en an
nonce for et eller andet, jeg ikke kan købe, vel?” Det var kirkegængerens liv, 
der var udgangspunkt for den hørte prædikenen, accenten lå på det situerede 
subjekt. 

”Alle former for tro, der har mulighed for at overbevise, må have hager 
ind i den enkeltes egne erfaringer,” skriver den danske teolog Anna Marie 
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Aagaard (Aagaard 2013, 140), og det er netop denne tankegang, der er helt 
fundamental for the New Homiletic, og som blev efterspurgt af kirkegæn
gerne. De ville ikke høre om en gammel tekst fra en svunden tid, der ikke 
havde noget med deres liv at gøre. Det var ikke en tolkning af teksten i sig 
selv, men en tolkning af deres liv i lyset af teksten, de efterspurgte. De ville 
høre prædikantens bud på, hvordan teksten tolkede livet i deres samtid. Det 
skulle være ‘en annonce’ for et noget, de kunne nå i deres liv. Så langt er 
der overensstemmelse mellem empiri og homiletik; men empirien udfordrer 
eksplicit the New Homiletic ved tydeligt at vise, at kirkegængernes erfarin
ger var forskellige og deres dialogiske interaktion tog udgangspunkt i for
skellige livssituationer. 

Den tyske teolog Ingolf Dalfert forklarer, hvorfor det forholder sig sådan. 
Fortolkning er en meningsskabende proces, vi indgår i for at forstå noget. 
Der findes intet menneskeliv uden forståelse. Den måde, vi forstår på, har 
afgørende konsekvenser for, hvem vi er som mennesker. Der findes ingen 
forståelse uden en form for selvforståelse af den, der forstår. Der findes in
gen selvforståelse, der ikke også samtidig er udtryk for en fortolkning. For
tolkning og forståelse hænger uløseligt sammen med den, der forstår og for
tolker. Hvordan vi fortolker og forstår noget, viser altid, hvordan vi fortolker 
og forstår os selv. Vi kan ikke forstå vores situation, uden at vi fortolker den. 
Derfor er forståelse altid bundet til det situerede selv, til subjektet, der forstår 
og fortolker sig selv og sin egen situation (Dalfert 2012).

Konsekvenserne af, at subjektets erfaringer altid er situerede i forskellige 
kontekster, er ikke integreret i the New Homiletic. Kirkegængerne var si
tuerede så forskellige steder i livet, at de ikke trak på de samme erfaringer i 
deres meningsproduktion. Der var ikke grundlag for fælles identifikation. 
Indvendinger imod the New Homiletic rammer plet, men Otherwise Prea
chings logiske slutning, at prædikanten skal lytte til de forskellige erfaringer 
med henblik på at inddrage dem i prædikenen, synes problematisk i forhold 
til de empiriske undersøgelser, der ligger bag min forskning.

Kritisk forum 137  Indhold.indb   62 12092014   09:54:42



 63

Den skjulte kirkegænger

‘Other-wise-Preaching’

Otherwise Preaching tager udgangspunkt i the New Homiletics antagelse 
af, at erfaringen er helt fundamental for prædikenen, men mennesker har 
ikke samme erfaringer. John S. McClure kalder derfor sin homiletik Other-
wise Preaching, fordi den eksplicit søger viden om og fra den anden, der som 
udgangspunkt er anderledes end prædikantens selv. Den amerikanske ho
miletik er forbi det punkt, hvor erfaringens betydning for prædikenen er til 
diskussion. Epistemologisk, fordi den gamle metafysiske tænkning er blevet 
dekonstrueret. Vi kan ikke længere tale om Gud uden om mennesket, der 
erfarer og taler. Kommunikativt, fordi den amerikanske pragmatisme har 
sat sine fodspor i den homiletiske tænkning – hvad der virker, inddrages 
i prædikenen. Menigheden husker fortællinger og anekdoter, lang tid efter 
de har glemt prædikenens teologiske pointe, fordi fortællingen appellerer 
til erfaringen. (Det var et af kernepunkterne i Fred Craddocks homiletik, 
der for mere end fire årtier siden skød The Homiletic i gang.) Otherwise 
Preachings understregning af den andens radikale forskellighed eliminerer 
imidlertid det fælles erfaringsgrundlag, som var hele forudsætningen for the 
New Homiletic. 

Hvert menneske lytter til prædikenen og skaber mening ud fra sin egen hi
storie og egen livserfaring, som ikke nødvendigvis deles med den, der sidder 
på kirkebænken ved siden af, eller med præsten på prædikestolen. Det situ-
erede subjekt sætter fortegnet for interaktionen med prædikenen, og prædi
kanten kan derfor ikke tage afsæt i en fælles erfaringsreferenceramme. Den 
implicitte og konstruerede kirkegænger duer ikke, i stedet skal de konkrete 
tilhørere med forskellige livserfaringer høres. 

Erfaringer er ikke noget, vi har, det er noget, vi kæmper for at tilegne os, 
skriver McClure (2001, 54). Svend Bjerg skriver uddybende, at erfaringer er 
bearbejdede og italesatte oplevelser. I formidlingen af oplevelsen banes vejen 
for erfaringen, der er en refleksion over selve oplevelsen (Bjerg 2006, 42). Så 
erfaringer er ikke nødvendigvis identiske med oplevelser. Det er det, Other
wise Preaching synes at have blik for ved at hævde, at fælles oplevelser ikke 
nødvendigvis fører til fælles erfaringer. Fælles oplevelser bearbejdes forskel
ligt, hvilket resulterer i forskellige erfaringer. To mennesker kan have oplevet 
at overleve livstruende sygdom. Den ene sidder tilbage med en taknemmelig
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hed over at være til og en erfaring af, at livet ikke er en selvfølge. Den anden 
sidder tilbage med en bitterhed over at være blevet ramt på sin eksistens og 
en dyb angst for, at sygdommen vender tilbage. Erfaringer er ikke givet med 
oplevelserne. Oplevelser skal bearbejdes, og resultatet kan være meget for
skellige livserfaringer. 

Det kan være næsten umuligt at prædike for eller ud fra denne store varia
tion af erfaringer, de forskellige kirkegængere har. Det er en indvending, der 
ofte lyder fra prædikanter, der står over for en menighed, der er sammensat 
af et kirkefremmed og et måske uroligt eller støjende dåbsfølge, der ikke er 
bekendt med gudstjenestens liturgi, og den mere eller mindre overbærende 
faste skare på kirkebænken. For hvordan kan man dog prædike til og for 
så sammensat en menighed? En måde er at ignorere de forskellige menne
skelige erfaringer og i stedet søge tilflugt i en tilsyneladende overskridelse 
af en erfaringsbaseret bibelsk verden af intertekstualitet, skriver McClure 
(2001, 57). I stedet for at gøre et forsøg på at overskride de forskellige erfarin
ger, der på forhånd er dømt til at mislykkes, skal disse stemmer inddrages, 
mener McClure. Kirkegængerne skal derfor inviteres med indenfor i prædi
kantens homiletiske værksted til en rundbordssamtale om teksterne, inden 
prædikanten skriver sin prædiken. McClure kalder dette den samarbejdende 
prædiken (collaborative preaching). På denne måde undgås, at prædikantens 
egne erfaringer får fortrinsret frem for tilhørernes personlige erfaringer, det, 
McClure kalder erfaringshegemoniet.

At læse søndagens prædikentekster for konfirmanderne, dåbsforældrene 
eller blot middagsgæsterne fredag aften og lytte til deres erfaringer er som 
nævnt berigende for prædikenarbejdet. At sætte sin egen forståelse af teksten 
i dialog med andres kan selvsagt føre til nye indsigter og åbne nye perspek
tiver. Mennesker er situeret forskellige steder, så selvfølgelig kan forskellige 
oplevelser af den samme tekst i dialog med forskelige livstemaer føre til vær
difulde erkendelser i prædikenarbejdet. At organisere det mere struktureret, 
som Otherwise Preaching argumenterer for, med en rundbordssamtale i 
ugen op til prædikenen, kan kun – med alle de logistiske vanskeligheder, det 
også indebærer – være frugtbart for prædikenarbejdet. Ikke desto mindre er 
der nogle grundlæggende antagelser i Otherwise Preaching, som er proble
matiske, og som ikke harmonerer med mine empiriske undersøgelser.
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Other-wise Preaching et skridt videre – men er det 
den rigtige vej?

Problemet er den logiske slutning, McClure drager: Fordi mennesker har 
forskellige erfaringer, skal de forskellige erfaringer høres og inddrages i 
prædikenen, så prædikanten undgår erfaringshegemoniet. Men at tale om 
et overherredømme (hegemoni) af erfaringer forudsætter en kommunikati
onsteori, hvor tilhørerne passivt modtager prædikantens erfaringer i en en
vejskommunikation.4 Denne tankegang forudsætter, at overførsel af mening 
er muligt hvilket empirien med al tydelighed viste ikke var tilfældet. Tilhø
rerene skabte selv deres egen mening. De fire præsenterede kirkegængeres 
konkrete erfaringer – at forholde sig til sin egen død, at længes efter at være 
accepteret, at skulle tage ansvar for sit liv eller at overvinde ensomheden – 
var den erfaring, der satte fortegnet for prædikenen, ikke prædikantens. Så 
erfaringshegemoni? Ja, men ikke prædikantens erfaringer, det var kirkegæn
gernes egne erfaringer, der satte fortegnet for meningsproduktionen. 

Så spørgsmålet er, om Otherwise Preaching ikke overvurderer prædi
kantens ejerskab over meningsdannelsen og undervurderer prædikenens 
dialogiske natur, hvor kirkegængerne, uanset præstens erfaringer, interage
rer med prædikantens ord ud fra deres egen erfaringshorisont.5 Nok tager 
OtherwisePreaching skridtet videre end the New Homiletic ved at afvise 
en fælles erfaringshorisont, men ved at antage, at prædikantens erfaringer 
overhovedet har mulighed for at få overherredømmet i prædikenen, forud
sættes en kommunikationsforståelse, hvor ejerskabet over prædikenens me
ning er placeret hos prædikanten. Prædikanten har ikke overherredømmet 
over prædikenen, uanset om det er prædikantens egne eller kirkegænger
nes erfaringer, der inddrages i prædikenen. Ejerskabet er spændt ud mellem 
prædikant og tilhører i det, jeg kalder det tredje rum.6 

Det tredje rum, der først emergerer i gudstjenesten

Umiddelbart kan det synes som om empirien forskyder ejerskabet af prædi
kenens budskab til tilhørerne, eller som Bjerg skriver, accenten ligger på det 
situerede subjekt. Det var imidlertid ikke kirkegængernes erfaringer alene, 

Kritisk forum 137  Indhold.indb   65 12092014   09:54:42



Marianne Gaarden

66

der aktiverede den mening, de producerede, meningen var også afhængig af 
de udefrakommende ord. Dermed rykkes accenten væk fra kirkegængeren 
og ind i relationen mellem prædikant og kirkegænger. Det var ikke prædi
kantens ord, og det var heller ikke kirkegængernes egne erfaring, der havde 
herredømmet over prædikenen. Det var en intersubjektiv meningsproduk
tion, der først opstod i mødet mellem det situerede subjekts erfaringer og 
prædikantens ord i selve gudstjenesten. Meningen var der ikke i forvejen 
– hverken i prædikenen eller i kirkegængernes bevidsthed, den opstod først 
i det møde, jeg kalder det tredje rum. En 53årig kvindelig kirkegænger, der 
til daglig arbejder som lektor, omtalte det således:

“Altså jeg kommer ikke til gudstjeneste for at få informationer, 
[…] det har jeg rigeligt af. Jeg kommer for at blive ramt el
ler rørt eller bevæget på en eller anden måde, eller i hvert fald 
kunne være i det der… jeg oplever som nærvær og åbent rum.”

Dette rum kan ikke planlægges, forudses, styres eller arrangeres, uanset hvor 
meget prædikanten lytter til den andens erfaringer. På den ene side er dette 
tredje rum afhængig af prædikanten, og på den anden side har prædikanten 
ikke magt over det, for det tredje rum emergerer først i selve gudstjenesten. 
Prædikanten kan kun indlade sig på dette rum ved selv at træde ind i det 
med sin egen person. Det forudsætter, at prædikanten slipper illusionen om 
at have kontrol eller magt over meningsproduktionen og samtidig indlader 
sig på dette rum ved at stille sig til rådighed med sin egen person. Det kræver 
mod, tillid og tro til at overgive sig til dette rum, som hverken beherskes af 
prædikant eller tilhører. Udfaldet kendes ikke på forhånd.

De empiriske undersøgelser viste, at der forblev et element af uforudsige
lighed og fremmedhed tilbage i dette tredje rum. Det er uforudsigeligt og 
umuligt for prædikanten at aflæse eller vide, hvad der aktiverer kirkegæn
gernes meningsproduktion i dette tredje rum – alene af den grund, at kirke
gængeren ikke nødvendigvis ved det selv, før det sker i gudstjenesten, og end 
ikke altid er sig det bevidst efter gudstjenesten. Et eksempel på dette var en 
80årig mandlig kirkegænger, der havde været medlem af et menighedsråd 
i 40 år. Adspurgt om sin oplevelse af prædikenen svarede: “Den vil jeg godt 
lige vende lidt om.” 
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Efterfølgende talte han i længere tid om en rejse til Argentina, han havde 
foretaget to måneder tidligere sammen med nogle fra et af landets stifter. Ef
ter en meget detaljeret beretning om rejsen fortalte han afslutningsvis om en 
gudstjeneste på rejsen, som havde været en meget stor oplevelse for ham. Jeg 
forsøgte at holde tråden i hans fortælling, men havde umiddelbart svært ved 
at se forbindelsen mellem hans rejseoplevelse og hans prædikenoplevelse. På 
spørgsmålet om sammenhængen svarede han: “Jamen, jeg ved ikke, hvor
for jeg pludselig kunne huske den der oplevelse midt under prædikenen, det 
havde sådan set ikke noget med det at gøre, jo.” Jeg lod spørgsmålet ligge og 
forsatte interviewet. Da jeg ved interviewets afslutning spurgte, om han el
lers havde noget at tilføje, sagde han: 

“Det jeg siger nu, det vil du nok sige, ‘det kan ikke passe’! 
Jeg tror ikke… jeg kan ikke mindes, at jeg har gået til alters, 
siden jeg blev konfirmeret. Måske en enkelt gang, men ikke 
mere. Men det var faktisk noget, jeg lærte i Argentina, eller 
lærte – det var første gang, at jeg har været til alters.” 

Derefter fortalte han, at han siden havde deltaget i altergangen, når han var 
til gudstjeneste. Han undrede sig over, at han skulle blive 80 år gammel og 
rejse helt til Argentina for at lære det. Det afgørende for denne kirkegænger 
var kun i ringe grad en kognitiv forståelse af prædikenen. Afgørende var 
derimod det tredje rum, som gudstjenesten og prædikenen faciliterede, et 
rum, som kirkegængeren bevægede sig ind i med sin egen erfaring, tro og be
tydningsdannelse – og i denne kirkegængers tilfælde var det erfaringen af at 
gå til alters, som han forbandt med noget religiøst. Han præciserede det ikke 
nærmere, men det var fortsat en stor oplevelse for ham og forbundet med 
glæde at gå til alters. Prædikenens tema var ikke nadveren, prædikanten 
talte end ikke om nadveren, men det var kirkegængerens tema, og det satte 
fortegnet for interaktionen med prædiken, der var situeret i gudstjenesten.

Kirkegængeren indledte svaret med at vende fokus fra prædikenen til sit 
eget liv. Det var ikke et spørgsmål om, hvad prædikenen gjorde ved ham, 
men om hvad han gjorde i mødet med prædikenen. Han blev sendt på en rej
se ind i sin egen erfaringsverden, foranlediget af gudstjenesteoplevelsen og 
prædikenen. Udgangspunkt var det situerede subjekt, der tolkede sin egen 
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livserfaring ind i det hørte. Det var disse livserfaringer, der gav prædikenen 
mening, en mening, der på et semantisk forståelsesniveau kunne ligge meget 
langt væk fra prædikantens intention, og som samtidig var afhængig af det 
udefrakommende, det tredje rum, som gudstjenesten og prædikenen faci
literede. Denne meningsdannelse kunne ikke nødvendigvis sprogliggøres, 
den var flydende, på vej, emergerende – den kunne ikke gribes.

Ville prædikanten ved et møde ansigt til ansigt med denne kirkegænger 
have fået kendskab til hans erfaringer og have forstået, hvordan disse influ
erede på hans subjektive meningsproduktion i gudstjenesten? Og ville præ
dikanten dermed vide, hvordan prædikenen kunne nære eller påvirke hans 
tro? Næppe. Alene af den grund, at kirkegængeren ikke selv vidste, hvorfor 
han i erindringen var vandret tilbage til gudstjenesteoplevelsen i Argentina, 
mens han lyttede til prædikenen. Han var ikke selv bevidst om, hvordan 
hans erfaringer blev vævet ind i gudstjenesten og prædikenoplevelsen – det 
skete bare i mødet med ordene i gudstjenesten. 

I forhold til den andens livstema er der et uforudsigeligt rum, som prædi
kanten ikke har adgang til – alene af den grund, at den anden ikke nødven
digvis selv er bekendt med det rum, før det opstår i gudstjenesten. Der forbli
ver et element af fremmedhed tilbage i gudstjenesten, hvori kirkegængernes 
intersubjektive meningsproduktion affødt af en dialogisk interaktion med 
prædikenen forbliver skjult for prædikanten – uanset hvor empatisk og lyt
tende til menigheden prædikanten er i sin prædikenforberedelse. 

Men hvordan så prædike?

Med udgangspunkt i eksempler fra empirien har jeg punkteret det nyeste 
bud på en samtidig homiletik – Otherwise Preaching.7 Målet er her ikke 
en udførlig præsentation af Otherwise Preachings teori, men at anvende 
teorien til at spille resultaterne af den empiriske undersøgelse op imod i be
stræbelserne på at indkredse svaret eller svarene på, hvordan præsten skal 
prædike. Problemet er den kommunikative forudsætning, at et fortolknings
fællesskab er nødvendigt for en forståelse af prædikenen. Empirien viste, at 
det ikke var nødvendigt – prædikenen handler i langt højere grad om in
teraktion og meningsproduktion end om forståelse. Og for at interagere må 

Kritisk forum 137  Indhold.indb   68 12092014   09:54:42



 69

Den skjulte kirkegænger

man investere sig selv. Prædikanten er henvist til sin egen subjektivitet og 
kan ikke gøre andet end at investere sig selv og give sig selv hen til det rum, 
der kan opstå i gudstjenesten.

Paradokset synes at være, at kirkegængernes meningsproduktion ikke 
kan styres af prædikanten samtidig med, at den er aktiveret af prædikanten. 
Kirkegængerne var i interviewene meget fokuserede på prædikanten, netop 
fordi deres subjektive meningsproduktion også var aktiveret af denne. Afgø
rende for kirkegængerne var det, at prædikanten var autentisk, tro mod sig 
selv og sin egen tro. Samtidig var prædikantens attitude over for kirkegæn
gerne også vigtig, at præsten var åben, imødekommende og respekterede 
dem. Dette synes at være det helt afgørende for kirkegængernes indgang i 
det tredje rum.

Det betyder i praksis, at det ikke kun er et spørgsmål om prædikenens 
retoriske udformning eller teologiske indhold, men også om, hvordan præ
dikanten former mødet med den anden i gudstjenesten og i prædikenen. 
Forudsætningen for dette møde er respekten for den andens anderledes er
faringer, at den anden er situeret et andet sted i livet og interagerer med og 
fortolker ordene anderledes end prædikanten selv. Netop her har Otherwise 
Preaching en pointe ved at opskrive den anden og ved at lade gudsforholdet 
defineres af mødet med den anden – og det står ikke i prædikantens magt at 
styre det, der opstår i mødet, det kan prædikanten kun indlade sig på med 
sin ydmyghed og respekt for den andens anderledeshed. 

Der er næppe nogen, der vil hævde, at manden fra Nazareth kunne have 
belagt sine ord anderledes og have undgået den meningsproduktion hos til
hørerne, der førte ham op på et kors. Ej heller var det et spørgsmål om, at han 
ikke lyttede til eller mødte sine tilhørere med åbenhed og respekt for deres 
anderledeshed og forskellige erfaringer. De samme vilkår gælder prædikan
ten, der kun kan sætte sig selv på spil og spille sig selv ind i det tredje rum ved 
at dele sit møde med teksten med sin menighed. Prædikanten kender ikke 
udfaldet af menighedens møde med prædikenen og kan heller ikke foregribe 
det ved at forsøge at tale på andet end sine egne vegne. Prædikanten er hen
vist til sin egen subjektivitet, men dér, i mødet mellem prædikantens situ
erede subjektivitet og kirkegængernes erfaringer, kan det tredje rum opstå, 
hvori en ny prædiken emergerer i gudstjenesten.
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Noter

1 ‘OtherwisePreaching’ forbindes primært med John McClure : Otherwise 
Preaching. A Postmodern Etic for Homiletic (2001), men også andre homile
tikere er med til at forme bevægelsen, fx Ronald J. Allan: Preaching and the 
OTHER. Studies of Postmodern Insights, 2009.

2 Moderne retorisk teori af Kenneth Burke og Chaïm Perelman har defineret 
‘identifikation’ som det mest persuasive element i en tale. Denne antagelse er 
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implementeret i the the New Homiletic som eksempelvis formuleret af David 
Buttick og Thomas G. Long.

3 Ph.d.afhandlingen er gennemføret i et samarbejde med Folkekirkens Ud
dannelses og Videnscenter. Projektet søger via kvalitative interviews med 
kirkegængere og præster at bidrage med blandet andet viden om, hvordan 
kirkegængerne lytter til prædikenen og til udformningen af en ny kommu
nikationsteologisk forståelse af prædikenbegivenheden.

4 I bogen The Roundtable Pulpit: Where Leadership and Preaching Meet, 
1995, 47, skriver McClure eksplicit: “Since preaching is essentially monolo
gical.”

5 En analyse af de forskellige dialogiske interaktionsformer som enten asso
cierende, kritisk eller kontemplativt er beskrevet i en tidligere artikel: “Li
steners as Authors of Preaching”, udgivet i det amerikanske tidsskrift: Ho-
miletic, Vol 38, No 1, 2013 http://www.homiletic.net/index.php/homiletic/
article/view/3832

6 McClure ved selvfølgelig godt, at prædikanten ikke har ejerskab over den 
mening, der genereres i prædikenen. I et paper til The Academy of Homi-
letic fra 2006 skriver han med udgangspunkt i “Listening to Listeners”, en 
amerikansk undersøgelse af menighedens prædikenreception: “The deep 
and pervasive desire for “connection,” “care,” “authenticity,” and “presence” 
as the center of preferred homiletic practice was a striking testimony to the 
desire for and perception of proxemics. At the same time, we were struck by 
the agency exercised by sermon listeners.” Spørgsmålet er, om han har taget 
konsekvensen af denne indsigt i Otherwise Preaching.

7 Jeg yder selvfølgelig ikke McClures forfatterskab retfærdighed ved at trække 
det ud af en amerikansk kontekst, hvor kirkegang, menighedsfællesskab, 
bibelkendskab, prædikantens autoritet og prædikenens rolle er markant an
derledes end i en dansk kontekst. Enhver teori er selvfølgelig situeret i sin 
kontekst, og der er stor forskel på den amerikanske og den danske kirkelige 
kontekst. 

Marianne Gaarden,ph.d. 
Prædiken og gudstjenestecenteret, www.gudstjenestecenteret.dk
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Fremmedhedens homiletik
– og prædikenens forenende forskellighed

Marlene Ringgaard Lorensen

Internationale homiletiske udviklinger peger på fremmedhed og forskellighed 
som grundvilkår for prædikenen i teori og praksis. I en nordamerikansk 
kontekst spores dette i det såkaldte Other-wise Preaching paradigme1 og i 
Tyskland inddrages ‘Fremmedhedens fænomenologi’2 i refleksioner over præ-
dikenens liturgiske indfældethed. Fælles for disse nyere homiletiske arbejder 
er en anerkendelse af den russiske dialogfilosof Mikhail Bakhtin, hvis teorier 
kan bruges som fortolkningsnøgle til at forstå betydningen af fremmedhed 
og forskellighed for menneskelig erkendelse og kommunikation generelt og 
prædikenen i særdeleshed. Ét af de centrale spørgsmål, der melder sig for den 
internationale udvikling, som jeg har valgt at betegne som fremmedhedens 
homiletik, er, hvorvidt den aktuelle fokus på mellemmenneskelig fremmedhed 
og forskellighed kommer til at nivellere den radikale forskel mellem Gud og 
menneske – eller om den tværtimod kan åbne rum for mødet med Den helt 
Anden? 

En af de dagsordenssættende diskussioner af forskellen mellem Gud og 
mennesker er formuleret af Søren Kierkegaard i Sygdommen til Døden. Heri 
understreger han eftertrykkeligt: “Gud og Menneske ere to Qvaliteter, mel
lem hvilke der er en uendelig QvalitetsForskjel. Enhver Lære, der overseer 
denne Forskjel, er menneskelig talt afsindig, guddommelig forstaaet, Guds
bespottelse.” (Kierkegaard [1849], 130). Kierkegaards opfattelse blev videre
udviklet af Karl Barth og de dialektiske teologer i 1920’erne, idet de, i deres 
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kritik af liberalteologernes optagethed af at knytte an til menneskelige er
faringer og kulturelle forudsætninger, beskrev Gud som ‘der ganz Andere’. 
Set i lyset af denne Gudsopfattelse blev ethvert forsøg på at knytte an til en 
menneskelig erfaringshorisont betegnet som ‘Kinderspiel’ i forhold til at for
kynde den helt andens, fremmede ord (Barth 1925, 158). 

Spørgsmålet om fremmedhed og forskellighed mellem Gud og menne
sker står fortsat centralt i den aktuelle homiletiske diskussion, men den er i 
stigende grad blevet udvidet til at inkludere betydningen af mellemmenne
skelig fremmedhed. Dette udvidede fokus sker til dels i anerkendelse af em
piriske undersøgelser, som understreger, at kirkegængeres oplevelse af guds
tjeneste og prædikener er så mangfoldigt som antallet af deltagere (McClure 
oa. 2004, Gaarden 2014), men også i kraft af etiskfilosofiske refleksioner over 
problemerne ved en totalitær sammentænkning af forskelligheder. Nogle af 
de udfordringer, der er forbundet med at tale om såvel som at prædike over 
det fremmedartede, er imidlertid, at mødet med det eller den fremmede ofte 
giver anledning til ét af tre reaktionsmønstre, nemlig 1) tavs forundring, el
ler 2) domesticering, hvor man forsøger at underlægge det fremmede under 
ens eget eller 3) assimilering, hvor man giver afkald på sit eget for at ind
ordne sig under den anden. Fælles for disse tre reaktionsmønstre er, at de har 
tendens til at udelukke den gensidigt transformerende dialog, som for både 
Kierkegaard, dialektiske teologer og aktuelle homiletikere er prædikenens 
kendetegn. I det følgende undersøges, hvordan de amerikanske homiletikere 
John McClure og Charles Campbell samt den tyske homiletiker Alexander 
Deeg imødekommer såvel medmenneskelig som guddommelig fremmedhed 
som en konstruktiv teologisk udfordring i prædikenens praksis og teori. 

Other-wise Preaching: fremmedhedens visdom

Nogle af de samstemmende tendenser indenfor nyere amerikansk homiletik 
er af professor i homiletik og liturgik på Vanderbilt University i Nashville, 
Tennessee, John S. McClure, blevet sammenholdt og karakteriseret med be
tegnelsen ‘Otherwise Preaching’. McClures brug af betegnelsen otherwise 
fremhæver både det anderledes i betydningen forskelligt fra, men tillige 
visdomsaspektet i det fremmede ud fra en erfaring af, at den anden (såvel 
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menighed som udenforstående andre) ikke blot er uvidende i forhold til præ
stens teologiske merviden, men også er anderledes vidende og vis. Mødet 
med den anderledes vidende opfattes som et teologisk potentiale, fordi den 
andens forskellighed og dennes teologiske refleksioner ses som en konstruk
tiv udfordring for prædikantens teologi fremfor en afvigelse, der skal retle
des. 

Den teoretiske referenceramme for McClures analyse af paradigmet 
Otherwise Preaching bygger primært på den franske filosof Emmanuel Le
vinas’ fænomenologiske beskrivelser af radikal fremmedhed eller andethed. 
McClure påpeger, via en gennemgang af den homiletiske udvikling i det 20. 
århundrede, hvordan mødet med den anden har tendens til at føre til en 
dekonstruktion af prædikenens fire traditionelle autoriteter, nemlig bibel, 
tradition, erfaring og rationalitet. Den aktuelle homiletiske dekonstruktion 
finder sted, idet prædikenens praktikere og teoretikere opdager og afdækker 
en række selvmodsigelser og problemer i forhold til prædikenens traditio
nelle autoriteter og agenter (McClure 2001, 3). Nogle af de aktuelle eksem
pler herpå, som er blevet beskrevet i en dansk kontekst, er tilhørernes aktive, 
medskabende rolle i forhold til den hørte prædiken (Gaarden 2014, Loren
sen 2014) samt betydningen af prædikenens liturgiskæstetiske situerethed i 
gudstjenesten (Nielsen 2004, 95103). 

Det aktuelle amerikanske homiletiske paradigme kritiserer det foregående 
såkaldte New Homiletic3 for dets fokus på universelle, almenmenneskelige 
erfaringer som en af forkyndelsens grundlæggende forudsætninger. I mod
sætning til the New Homiletic’s fokus på fælles erfaringer er det forskellig
heden, der bliver udgangspunkt for Otherwise Preaching. På den måde kan 
det nye homiletiske paradigme ses som udtryk for en kriseteologi, som på 
mange måder minder om åbenbaringsteologiens afvisning af, at prædikenen 
kan tage udgangspunkt i fælles anknytningspunkter. For Levinas, såvel som 
McClure, beskrives det derimod, hvordan det guddommeliges herlighed 
åbenbares i det fremmede medmenneskes sårbare ansigt fremfor i tekster, 
tradition, erfaring og fornuft (McClure 2001, 125) . 

Dekonstruktionen af prædikenens traditionelle autoriteter får tillige 
betydning for prædikantens rolle og funktion. Radikaliteten i den andet
orienterede dekonstruktion består i, at prædikanten ikke blot skal forholde 
sig kritisk til sine traditionelle homiletiske kilder, men selv skal udsætte sig 
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for en dekonstruktion som prædikant. Prædikantens egen dekonstruktion 
medfører, at vedkommendes identitet og teologi konstant må lade sig ud
fordre af mødet med en anden, og at dette møde bliver udgangspunkt for 
udvikling af nye teologiske refleksioner og bibelske fortolkninger (McClure 
2001, 134). 

Som en konsekvens heraf arbejder prædikanter, både i USA og Danmark,4 
med at integrere kirkegængere som medforfattere, ikke blot af den indivi
duelt hørte prædiken, men som en del af præstens forberedelsesarbejde. In
spireret af Emmanuel Levinas’ beskrivelser af mødet med den anden bliver 
kirkegængernes alternative fortolkninger, som før blev set som afvigelser og 
forstyrrelser, nu indoptaget i en dialogisk prædikenforberedelse og efterføl
gende diskussion. I sin The Roundtable Pulpit beskriver McClure en praksis 
med at mødes med en gruppe fra menigheden såvel som udenforstående for 
i fællesskab at fortolke søndagens tekst og forberede prædikenen. I Roundta-
ble Pulpit beskrives prædikantens rolle primært som et forsøg på at gengive 
rundbordsgruppens diskussion og dialogiske flow så loyalt som muligt. 

Ét af de kritiske spørgsmål, som rejser sig i forhold til McClures beskri
velser af Otherwise Preaching, er, om mødet med den medmenneskelige 
andens fremmedhed har tendens til at underminere prædikantens teologi, 
idet vedkommendes rolle som tekstfortolker og fri forkynder må underlægge 
sig den fremmede andens primat? Med andre ord om dekonstruktionen af 
prædikenens traditionelle autoriteter ødelægger muligheden for dialog og 
flerstemmighed, nu blot med lægpersoner som primære autoriteter? Selvom 
der kan synes at være ansatser hertil, er det vigtigt at understrege, at de nye 
roller, som tildeles prædikant og menighed i Otherwise Preaching, er dy
namiske og omskiftelige. Prædikantens såvel som menighedens nye rolle 
består i en vekselvirkning mellem at være vært og gæst. 

I tillæg til Levinas er John McClure også inspireret af Mikhail Bakhtins 
teorier om dialogicitet, hvor netop rolleskiftet mellem taler og tilhører står 
centralt. Eftersom denne forståelse er af afgørende betydning for prædike
nens teologi og praksis såvel som repræsentanterne5 for det her skitserede 
paradigme, fremmedhedens homiletik, vil centrale dele af Bakhtins teorier i 
det følgende blive belyst i tilknytning til de homiletiske analyser. 
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Mikhail Bakhtins dialogicitet

Dostojevskijfortolker og kommunikationsteoretiker Mikhail Bakhtin blev 
født i Rusland i 1895, hvor han levede et liv mærket af Stalins regime samt 
de to verdenskrige indtil sin død i 1975. Bakhtin var ikke teolog, men han 
var dybt inspireret af russiskortodokse såvel som europæiske teologer og 
filosoffer, herunder særligt Søren Kierkegaard og Martin Buber. Bakhtins 
tanker har primært givet genklang indenfor litteraturvidenskab, sociologi 
og kommunikationsvidenskaberne. Gennem de seneste år har et stigende 
antal teologer i tillæg ladet sig inspirere af hans teorier om genre, dialogici
tet, kommunikation, karnevalisering, latter mm.6 

Ifølge Bakhtin er alle diskurser, det være sig tekst eller tale, dialogiske 
i den forstand, at adressaten spiller en aktiv rolle som medskaber. Denne 
indsigt er veldokumenteret i en aktuel homiletisk kontekst, hvor empiriske 
undersøgelser beskriver den aktive fortolkningsproces, hvormed tilhørere 
interagerer med prædikenen. I tillæg til analysen af den dialogiske reception 
beskriver Bakhtin imidlertid også, hvordan talen eller prædikenens kompo
sition på tilsvarende måde foregår i dialog med ‘det allerede sagte’ (i form 
af tidligere samtaler og læste tekster) og ‘det endnu ikkesagte’ (i form af 
samtalepartnerens umiddelbare reaktion eller fremtidige læseres reaktion). 
På trods af, at vi altid forholder os dialogisk til hinanden, sondrer Bakhtin 
dog mellem en autentisk dialog, hvori taler og tilhører kontinuerligt bytter 
roller med en gensidig transformation til følge, og en retoriskpædagogisk 
dialog, hvori taleren blot bruger tilhørerens input som et springbræt til at 
uddybe sit eget perspektiv. 

Som en teologisk pendant til Bakhtins kommunikationsteoretiske analy
ser af rolleskiftet mellem taler og tilhører fremhæver McClure Lukasevan
geliets beretning om Vandringen til Emmaus (Luk 24,1335) som paradigme 
for det evangeliske rolleskifte. I Vandringen til Emmaus er det kendetegnen
de, at disciplene først optræder som læremestre, der må belære den fremme
de om korsfæstelsen og den tomme grav, hvorefter den fremmede sætter de 
aktuelle begivenheder ind i skrifternes større rammefortælling. Beretningen 
afsluttes af endnu et rolleskifte, idet disciplene inviterer den fremmede in
denfor, hvorefter han overtager værtsskabet ved at velsigne og bryde brødet 
og herigennem give sig til kende. I kraft af otherwise prædikanternes fokus 
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på vekselvirkningen mellem menigheden og prædikanten i fortolkning såvel 
som forkyndelse af evangeliet kan der synes at blive åbnet mulighed for en 
frugtbar dialogisk forholden sig til den guddommelige som den menneske
lige fremmedhed og forskellighed.

Preaching Fools: prædikenens dårskab

En anden amerikansk homiletiker, som beskriver den forstyrrende frem
medhed som et af prædikenens grundvilkår, er Charles Campbell, som er 
professor i homiletik på Duke University i North Carolina. I modsætning 
til McClures postmoderne filosofiske beskrivelse af fremmedhedens visdom 
tager Campbell dog udgangspunkt i Paulus’ forkyndelse af korsets dårskab; 
“For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere 
end mennesker.” (1 Kor 1,25). Som konsekvens af korsteologiens groteske 
omvending af almagt og afmagt, ophøjet og nedbrudt, sakralt og profant 
vender Paulus op og ned på antikkens retoriske idealer. Korsfæstelsen og 
opstandelsens værdiomvending er udtryk for en fremmedhed, som ikke kan 
indfanges af almindelige fornuftskategorier.

I hans seneste bog Preaching Fools. The Gospel as a Rhetoric of Folly (2012) 
skrevet i samarbejde med den sydafrikanske teolog Johan Cilliers,7 beskrives 
prædikanten, i tilslutning til Paulus’ teologi, som en forstyrrende dåre eller 
hofnar fremfor et forbillede til efterfølgelse. Campbell påviser, hvordan nar
ren som arketype har spillet en afgørende rolle for fællesskabers fortolkning 
og identitetsdannelse på tværs af nationale og kulturelle grænser. Parallelt 
hermed beskrives, hvordan prædikanten, som har til opgave at udbringe 
et fremmedartet evangelium, også er at sammenligne med en forstyrrende 
dåre. Af afgørende betydning for denne korsteologiske homiletik er det 
imidlertid, at forstyrrelsen ikke blot er en vilkårlig destruktion, men at den 
derimod bidrager til at åbne et apokalyptisk tvetydigt grænserum, som råber 
på fortolkning (Campbell & Cilliers 2012, 37). 
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Karnevallets åbne seriøsitet

Campbell fortolker korsteologiens værdiomvending i lyset af Mikhail 
Bakhtins analyser af det middelalderlige karneval (Bakhtin 2001). Til forskel 
fra vor tids karneval, som er primært er udtryk for en sekulær maskerade, 
var det middelalderlige karneval uløseligt knyttet til kirkelige ritualer og 
forkyndelse. Karnevallet udøvede et af evangeliets mest paradoksale, uhånd
terlige mysterier, nemlig at Gud blev inkarneret som menneske. Det mid
delalderlige karneval vendte op og ned på kirkelige hierarkier og fejrede den 
nye sociale orden, som blev indført med Jesu’ fødsel og sunget om i Marias 
lovsang (Luk 1,4656).

Selvom Kristi inkarnation og korsfæstelse står som forkyndelsens cen
trale begivenheder, deler prædikenen som begivenhed det vilkår med det 
bakhtinske karneval, at den ikke kommunikerer et entydigt budskab, som 
uden videre kan tilegnes eller forkastes. Den karnevaleske prædiken åbner 
derimod for en liminal tilstand i tid og rum, mellem fravær og nærvær, for
tid og fremtid. Den liminale tilstand muliggør en rolleombytning og trans
formation af traditionelle positioner, hierarkier, kroppe og stemmer, som 
kendetegner det middelalderlige karneval såvel som prædikenens særegne 
genre (Lorensen 2014).

Liminaliteten eller grænserummet er, i Campbells fortolkning, en funda
mental teologisk kategori og snævert forbundet med dårskaben som evan
geliets kendetegn. Grænserummet kan være angstprovokerende i kraft af 
sin mobilitet og flydende grænser, men kan også være kreativt skabende. 
(Campbell & Cilliers 2012, 3943). Prædikantens rolle i denne karnevaleske 
prædikenpraksis er bedst sammenlignelig med en dåre, hvis opgave det er at 
holde det liminale rum åbent for forundring og forargelse i håb om, at men
nesker må opdage evangeliet i skandalen og sandheden i dårskaben, som 
beskrevet af Campbell og Cilliers:

i dette liminale rum lever, ånder og bevæger den prædikende 
dåre sig. For korsets dårskab skaber netop denne form for tid 
og rum, idet den forstyrrer den gamle tid og indsætter den 
nye. Og i dette liminale tidsrum blæser Ånden, hvorhen den 
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vil, idet den former og reformerer kristen identitet og fælles
skab (Campbell & Cilliers 2012, 438).

Til forskel fra McClures etisk orienterede rundbordssamtaler, hvor den re
spektfulde dialog er i højsædet, beskriver Campbell humor og latter som 
kendetegn på en flerstemmig omgang med evangeliets paradoksale frem
medhed. Under henvisning til blandt andet det middelalderlige karneval 
og påskelatteren, “Risus paschalis”, påpeges det, hvordan latter har en unik 
evne til at bryde med menneskelige idoler og totaliteter. Campbell er inspire
ret af Bakhtins beskrivelser af latteren som udtryk for “åben seriøsitet”, idet 
den ikke fornægter alvoren, men snarere radikaliserer og fuldender denne:

Latter renser fra dogmatisme, fra det intolerante og forste
nede, den frigør fra fanatisme og pedanteri, fra frygt og in
timidering, fra didaktisme, naivitet og illusion, fra den ene 
betydning, det ene niveau, fra sentimentalitet. Latter tillader 
ikke seriøsiteten at smuldre og blive revet væk fra den helhed, 
som altid er ufuldendt. Den forener denne ambivalente hel
hed (Bakhtin 1984, 122123).

Denne lattervækkende, åbne seriøsitet kan siges at være evangelisk i den for
stand, at den altid er klar til at underlægge sig død og fornyelse. Den åbne 
seriøsitet frygter hverken parodi eller ironi, for den er sig bevidst om at være 
del af et uafsluttet hele. Afgørende er det, at den evangeliske latter ikke er en 
destruktivt distancerende latterliggørelse af den anden. Tværtimod er denne 
form for latter kendetegnet ved, selvironisk, at turde sætte sig på spil i mødet 
med det eller den fremmede, fordi den ved, den ikke er sig selv nok. 

Fælles for både McClures og Campbells homiletik er en opfattelse af, at 
den kvalitative forskel mellem Gud og mennesker ikke består i en uoversti
gelig transcendent distance, men derimod en radikal forskellighed, der viser 
sig i det forstyrrende eller lattervækkende, værdiomvendende møde med den 
helt anden. Spørgsmålet, der melder sig for en overvejelse om prædikenens 
teologi, er, hvorvidt mødet med den menneskelige anden forstyrrer på en så
dan måde, at det lukker af for mødet med Gud som den helt anden. Eller om 
det decentrerende møde med det fremmede medmenneske tværtimod kan 
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bidrage til at holde et liminalt rum åben, hvori en guddommelig forstyrrelse 
kan finde sted? For at overveje dette spørgsmål nærmere vil jeg inddrage den 
tyske, lutherske homiletiker Alexander Deeg og hans undersøgelser af præ
dikenens teologi i lyset af ‘Fremmedhedens Fænomenologi’.

Prædikenens fremmede, ydre ord

Professor i Praktisk Teologi i Leipzig, Alexander Deeg, har gennem de sene
ste år markeret sig som en væsentlig bidragsyder i feltet mellem homiletik og 
liturgisk teologi. Deeg har været leder af Zentrum für evangelische Predigt
kultur i Wittenberg og har i samarbejde med professor Martin Nicol arbejdet 
med at integrere indsigter og metoder fra det amerikanske New Homiletic, 
særligt David Buttrick, i en tysk kontekst. Dette arbejde har givet anledning 
til udviklingen af en ‘dramaturgisk homiletik’ med fokus på prædikenen 
som iscenesættelse af bibelske tekster i form af teologiske ‘forstyrrelser’ i en 
liturgisk kontekst. 

I sit arbejde med de bibelske teksters potentiale som teologisk og homi
letisk forstyrrelse nærmer Deeg sig John McClures og Charles Campbells 
arbejde i retning af et internationalt paradigme, som kan betegnes som 
fremmedhedens homiletik. Et på alle måder vægtigt udtryk for dette arbejde 
leverer Deeg i sin 590 siders habilitation Das äußere Wort und seine litur-
gische Gestalt. Überlegungen zu einer evangelischen Fundamentalliturgik9. I 
værket inddrager Deeg aktuelle kulturstudier, reformatoriske og jødiske for
tolkningstraditioner samt katolsk liturgi til en beskrivelse af den evangeliske 
gudstjeneste som en ‘OrdKult’ dybt indfældet i et liturgisk ritual. Disse teo
retiske refleksioner fører til både kritisk stillingtagen og kreativ nytænkning 
af aktuelle protestantiske prædikenpraksisser og gudstjenesteformer.

Xenologi – læren om det fremmede

Af afgørende betydning for nærværende undersøgelse af fremmedhedens 
homiletik skitserer Deeg en prædikenens teologi under inddragelse af den 
nutidige tyske filosof Bernhard Waldenfels’ fænomenologiske analyser af 
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‘det fremmede’ eller xenologi10. En af de grundlæggende påstande i den hu
mant orienterede xenologi, som gør den særligt relevant for prædikenens 
teologi, er, at det radikalt fremmede ikke blot udspringer fra en manglende 
forståelse og forstand, men snarere hænger sammen med en utilgængelig
hed, både i forhold til sagen selv og talen derom (Deeg 2012, 332).

Deegs teologiske og filosofiske refleksioner over omgangen med fremmed
heden i tekst og tale supplerer og kvalificerer på mange måder det mere etisk 
og pragmatisk orienterede amerikanske homiletiske paradigme, repræsen
teret af McClure og Campbell. Spørgsmålet om fremmedhed angår både den 
hermeneutiske tilgang til teologiske tekster og tale såvel som fænomenolo
giske beskrivelser af menneskelige, relationelle erfaringer. For at kunne ope
rationalisere begrebet, så det kan belyse en fremmedhedens homiletik, kan 
Waldenfels’ kategoriseringer af fremmedhedens fremtrædelsesformer derfor 
være klargørende. 

Til grund for sine analyser af xenologien sondrer Waldenfels mellem tre 
forskellige måder, hvorpå vi kan tale om det fremmede. Disse måder tydelig
gøres ved hjælp af forskellige latinske begreber, som på tysk og dansk oftest 
alle oversættes med ‘fremmed’, men som rummer forskellige betydningslag. 
Den første betydning kan beskrives med begrebet externum, det vil sige no
get ydre, som står over for eller i modsætning til noget indre. Den anden 
betydning angives med termen alienum som det, der tilhører en anden. En 
tredje forståelse af det fremmede beskrives med begrebet insolitum, som ud
trykker noget, som er af en anden slags, hvad enten dette er eksotisk, skræm
mende eller mærkeligt. I forhold til disse tre kategorier beskriver Waldenfels 
det radikalt fremmede som sammenhørende med det ydre, “externum”. At 
det radikalt fremmede er noget eksternt, betyder ikke, at det fremmede er 
ganske anderledes i betydningen totalt adskilt og uforeneligt med det, som 
er fortroligt og ens eget. Det betyder dog, at det hverken er afledt af, hvad der 
er ens eget, eller kan ophæves i det almene (Deeg 2012, 332333). 

Den dynamiske vekselvirkning mellem det fremmede og det fortrolige 
er afgørende for forståelse af xenologien. Waldenfels’ xenologiske analyser 
er inspireret af Mikhail Bakhtins beskrivelser af menneskets ‘egne’ tanke
strømme og udsagn som dybt influerede af den andens fremmede ord11. I 
forlængelse af Bakhtins kommunikationsteorier fortolker Waldenfels endog 
den menneskelige krop som halvvejs fremmed eller tilhørende andre, idet 
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den er ladet med andres intentioner, længsler, projektioner, vaner og affek
tioner. Kroppen beskrives i forlængelse heraf som et ‘omstillingssted’, ikke 
blot hvad angår forholdet mellem kultur og natur, gøren og laden, men også 
i den dynamiske interaktion mellem det (sær)egne og det fremmede. At tale 
om ens egen krop er i Waldenfels’ optik således kun udtryk for den halve 
sandhed (Deeg 2012, 85). I en fænomenologisk analyse, der kan give asso
ciationer til Augustins berømte udtalelse om det urolige menneskehjerte, 
beskriver Waldenfels, at “Når alt kommer til alt, er vores kropslige erfaring 
ikke komfortabel. Vi vil aldrig hvile helt i vores egen krop, som ejede vi os 
selv. Men det kan ske, at det er denne uro, som holder os i live.” (Waldenfels 
2007, 85.)12

I overensstemmelse med Waldenfels’ analyse af det radikalt anderledes be
skriver Deeg det som prædikenens opgave at forkynde det forstyrrende ydre 
ord, som er radikalt forskelligt fra mennesket. Radikalt forskelligt i den for
stand, at det på én gang er noget ydre, adskilt – og samtidigt er nærmere, end 
vi er os selv. At forkynde dette radikalt forskellige fra mennesket selv er dog 
nemmere sagt end gjort. Nogle af faldgruberne forbundet hermed beskrives 
fænomenologisk på en måde, som også vedrører prædikenens udfordringer. 
Den ene faldgrube er, at det fremmedes radikalitet beskrives på en måde, 
så fremmedheden trivialiseres. Dette er udtryk for en “funktionalistisk un
dervurdering”. Den anden problematiske form for omgang med det frem
mede består i en “fundamentalistisk transfigurering” som gør, at den eller 
det fremmede holdes på statisk afstand (Deeg 2012, 333334). 

Som konstruktiv mellemvej mellem enten at tæmme det fremmede, så det 
bliver identisk med ens eget, eller holde det på sikker afstand gennem trans
figurering til ukendelighed leder Deeg efter en anderledes, dialogisk omgang 
med det fremmede. Denne dialogiske forholden sig til det fremmede beskri
ves under inspiration fra Mikhail Bakhtin og hans teorier om dialog og det 
fremmede ord. Et af omdrejningspunkterne for det, der kan karakteriseres 
som fremmedhedens homiletik, er nemlig, at selvom vi forsøger at forholde 
os til hinanden dialogisk, er det ikke ensbetydende med, at vi forstår hin
anden, endsige formår at sætte os i hinandens sted. I modsætning til tradi
tionelle opfattelser af, at dialog forudsætter gensidig forståelse, som det var 
tilfældet for the New Homiletic, er det imidlertid vigtigt at understrege, at 
den frugtbare dialog opstår på baggrund af fremmedhed og forskellighed. 
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Dialogisk epistemologi

Bakhtin er primært kendt for sin teorier om kommunikation og litteratur, 
men det er en central indsigt hos ham, at den dialogiske relation ikke blot 
er afgørende for mellemmenneskelig kommunikation, men også for menne
skelig erkendelse og forståelse. I en kritik af dem, der opfatter samtalen som 
et retorisk redskab baseret på individuel ræsonnement, beskriver Bakhtin, 
hvordan den dialogiske interaktion og andres fremmede ord udgør det epi
stemologiske fundament for nytænkning såvel som individers udvikling 
(Bakhtin 1986, 67–68). I beskrivelsen af dialogen med den anden understre
ges det, at fremfor at forstå noget fremmed gennem empatisk identifikation 
er det mere konstruktivt at anerkende begge parters forskellighed og frem
medhed overfor hinanden: 

En betydning åbenbarer kun sine dybder, idet den har mødt 
og er kommet i kontakt med en anden, fremmed betydning; 
de indgår i en slags dialog, som overskrider de partikulære 
betydninger og kulturers lukkethed og ensidighed. [...] Uden 
ens egne spørgsmål kan man ikke kreativt forstå noget andet 
eller fremmed. [...] Sådan et dialogisk møde mellem to kultu
rer resulterer ikke i en sammenblanding. De bevarer hver især 
deres respektive enhed og åbne totalitet, men de er gensidigt 
beriget (Bakhtin 1986, 7).13

 Bakhtins analyse af betydningen af udefrakommende perspektiver hænger 
sammen med hans kritik af en epistemologi, som stiler mod en identifika
tion mellem den anden og jeg’et. Dialogisk forståelse af en fremmed per
son, eller antik tekst, afhænger i denne optik af det irreducerbart forskellige 
fremfor identifikation mellem parterne (Bakhtin 1990, 22–23). Hvad enten 
en forfatter eller prædikant opfatter sin adressat som sit eget alter ego eller 
forsøger at glemme sig selv i forsøg på at forstå den anden, kan der ikke opstå 
en konstruktiv forståelse, hvis parterne giver slip på deres respektive per
spektiver. Det faktum, at folk, der kommunikerer med hinanden, aldrig helt 
kan identificere sig med hinanden, ses således som en konstruktiv distance, 
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fordi den involverer en mangfoldighed og flerstemmighed og dermed mulig
heden for nye forståelser. 

 Den flerstemmige forfattervirksomhed

I tillæg til kommunikationsteoretiske og epistemologiske undersøgelser af 
dialogicitet er Bakhtins fortolkning af Fjodor Dostojevskijs forfatterskab af 
værdi for homiletikkens mere kompositoriske aspekter. Bakhtins tilgang er 
interessant for studiet af prædikenens genre, fordi han kombinerer socio
lingvistiske forståelser af, hvordan mennesker kommunikerer i hverdagsli
vet, med litterære analyser af, hvordan forfattere som Dostojevskij orkestre
rer ideer, karakterer, begivenheder og sociale omstændigheder. Hans beskri
velser af, hvad det vil sige at være forfatter, overskrider således de litterære 
teksters felt, fordi han forfølger spørgsmålet om, hvad det vil sige at forfatte 
eller komponere i hverdagen, hvor mening opstår og udvikler sig i mødet 
mellem fysisk situerede samtalepartnere. 

Bakhtins beskrivelser af det polyfone forfatterskab er særligt relevante i en 
homiletisk kontekst. Til forskel fra skønlitterære forfattere, som kan vælge, 
hvorvidt de vil gøre brug af en monologisk eller polyfon stilart, kan flerstem
migheden ses som et uomgængeligt vilkår for prædikanter og homiletikere. 
Dette gælder både i prædikenens praksis, hvor tilhørerne ofte synes at høre 
en ganske anden prædiken end den, prædikanten har formuleret, og i reflek
sioner over prædikenens teologi, hvor forholdet mellem Guds og menneskers 
ord kontinuerligt må undersøges og overvejes. Skønt flerstemmigheden så
ledes er et empirisk grundvilkår set fra kirkebænken, kan denne polyfoni 
forsøges håndteret mere eller mindre monologisk fra prædikantens side. En 
monologisk håndtering af flerstemmigheden finder for eksempel sted, når 
prædikanten manipulativt bruger en anden teologisk position, eller læg
mandsopfattelse, som stråmand for at formulere sit eget standpunkt. 

Det, Bakhtin fremhæver som enestående ved Dostojevskijs polyfone 
forfatterskab, er, at hans karakterer hverken er forskellige udtryk for for
fatterens egen bevidsthed, ej heller flade karakterer (eller stråmænd), som 
spiller faste roller, for at romanens plot kan udvikle sig efter planen. I ste
det optræder de som rigtige, komplekse personligheder, som handler frit, 
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og som forfatteren indgår i et dialogisk forhold til. Når Bakhtin vælger at 
bruge polyfonibegrebet til at beskrive Dostojevskijs forfatterskab, er det for 
at understrege dennes epokegørende nye stil til forskel fra den traditionelle 
roman. I den traditionelle roman, som går forud for Dostojevskij, forholder 
forfatteren sig monologisk til sine karakterer. Denne form for litteratur ud
gør et lukket, afsluttet system, dikteret af én bevidsthed, nemlig forfatterens, 
som er altvidende og har det endelige, afgørende ord. Den polyfone forfatter 
(og prædikant) giver derimod afkald på disse monologiske privilegier for at 
opnå en flerstemmig interaktion mellem forfatter, hovedpersoner og læsere 
(Bakhtin, 1984, 284). 

Den polyfone form for forfatterskab har ikke blot betydning for de litte
rære karakterer. Den ændrer også den faktiske læsers interaktion med roma
nen. Læseren af Dostojevskijs romaner hører ikke blot forfatterens stemme, 
men mange stemmer. Læseren udsættes for et væld af stemmer med person
ligheder, som vedkommende, via læseakten, indgår i dialog med. I dette po
lyfone møde overskrives grænsen mellem fiktiv tekst og situeret virkelighed. 
Ingen af aktørerne har monopol på fortolkning af værket. Hverken forfatter, 
karakterer eller læsere besidder sandheden, fordi sandheden hverken kan 
fødes eller fastholdes indenfor en individuel bevidsthed. Sandheden frem
kommer derimod, ifølge den Buberinspirerede Bakhtin, imellem menne
sker, som søger sandheden i dialogisk interaktion. 

Bakhtins kontinuerlige fokus på flerstemmighed og fremmede ords kon
struktive forstyrrelse kan godt forlede læseren til at opfatte hans dialogfilo
sofi som en postmoderne, relativistisk forkastelse af alle former for sand
hed. Det er dog afgørende, at afvisningen af en monologisk epistemologi og 
kommunikationsteori ikke betyder, at vi ikke kan tale om en fælles sandhed. 
Sandheden er blot noget, der opstår, ikke i den enkelte tænkers hoved, men 
som en begivenhed i mødet mellem flere parter. Det autentiske menneske
liv skal således ses ud fra en forståelse af sandhed som intersubjektiv, fordi 
sandhed, som personen, kontinuerligt er i sin vorden. Denne indsigt beskri
ver han i sin fortolkning af det polyfone forfatterskab:

For Dostojevskij er der ikke nogle ideer, ingen tanker, ingen 
positioner, som ikke tilhører nogen, som eksisterer ‘i sig selv.’ 
Selv ‘sandheden i sig selv’ præsenterer han i den kristne ideo
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logis ånd som inkarneret i Kristus; det vil sige, han præsen
terer den som en personlighed, der indgår i relation til andre 
personligheder (Bakhtin 1984, 3132).14

I denne dialogiske sandhedsforståelse er alle stemmer autoritative i den 
forstand, at de må tages alvorligt. På samme tid stræber Dostojevskij dog, 
ifølge Bakhtins fortolkning, efter den højeste, toneangivende stemme, hvil
ket han finder i Kristi paradokse, uafsluttelige person. Kendetegnende for 
den polyfone forfattervirksomhed præsenteres denne kristologiske sandhed 
hos Dostojevskij som en person, der indgår i relation til andre mennesker, 
hvilket implicerer, at den højeste sandhed, ligesom personen, er dialogisk og 
uafsluttelig.15

Sammenfatning: Fremmedhed og forenende forskellig-
hed

Omdrejningspunktet for den aktuelle homiletiske diskussion er den erfa
ring af fremmedhed, der karakteriserer ikke blot menneskers Gudsforhold, 
men også forholdet mennesker imellem. På spørgsmålet om, hvorvidt enten 
mellemmenneskelig fremmedhed og forskellighed nivelleres i lyset af den 
radikale forskel mellem Gud og menneske – eller omvendt, om den aktuelle 
fokus på menneskelig forskellighed fører til ignorering af forskellen mel
lem Gud og menneske mener jeg, det vil være i kritisk kontinuitet med den 
Kierke gaardske og dialektisk teologiske tradition at undersøge, om ikke sna
rere den dobbelte fremmedhed og forskellighed mellem mennesker på den 
ene side og Gud og mennesker på den anden med fordel kan give anledning 
til en frugtbar, dialektisk forstyrrelse – uden at forklejne forholdet til den ene 
part som ‘Kinderspiel’.

Når dette er sagt, skal det imidlertid understreges, at homiletiske beskri
velser af mellemmenneskelig fremmedhed og forskellighed næppe i sig selv 
vil kunne forkynde betydningen af den forenende forskel på Gud og men
neske. Ethvert forsøg på at bruge analogier fra den menneskelige væren til 
at beskrive Gud illustrerer snarere, hvor utilstrækkeligt det menneskelige 
sprog og den menneskelige billeddannelse er til at forkynde Guds fremmede 
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ord. I stedet må den forenende forskellighed mellem Gud og mennneske for
kyndes på en sådan måde, at Gud selv, som den helt Anden, indlader sig på 
mødet mellem mennesker (jævnfør Jüngel 1977/2001). 

Til hjælp for dette forsøg er der inspiration at hente i den skitserede inter
nationale udvikling i retning af en fremmedhedens homiletik, hvor nogle af 
de centrale indsigter består i, at eftersom prædikanten ikke selv kan formidle 
Guds fremmede ord, men dog fungerer som budbringer, må han eller hun 
kontinuerligt udsætte sig for et rolleskifte mellem at være vært og gæst. Præ
dikantens rolle i forhold til dette flerstemmige møde kan synes paradoksal, 
tenderende til det latterlige, men netop humorens evne til at vende op og ned 
på høj og lav, fremmed og familiært, korresponderer godt med evangeliets 
dynamisk forenende forskellighed. 
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Præsten, prædikenen og 
autoriteten 
Kirsten Donskov Felter

Hvad gør den empiriske homiletik ved præstens selvforståelse? Det spørgsmål 
er påtrængende at stille i en dansk teologisk kontekst, hvor man har gjort en 
dyd ud af at adskille person og funktion gennem teologien om embedet og 
en forestilling om prædikanten som upersonligt medium for Ordet. Homi-
letikkens understregning af den personlige dimensions betydning stemmer 
imidlertid godt overens med den opfattelse af forkyndelse som relationelt 
fænomen, der er fremherskende blandt præster i dag. Der synes altså at være 
et skisma mellem den teologiske understregning af embedet som autoritets-
bærende og den folkekirkelige virkelighed. Løsningen er imidlertid ikke at 
bringe virkeligheden i overensstemmelse med et abstrakt begreb om embe-
det, som er ude af trit med kirkens faktiske vilkår for kommunikation. Men 
derimod at gribe den udfordring, det er at udvikle teologiske tilgange, som 
ikke tænker autoritet uden om præstens person, men gennem den. 

Ifølge god luthersk teologi er det ikke præstens person, men embedet, der 
bærer forkyndelsen. Ikke desto mindre fornemmer de fleste prædikanter 
formentlig noget fundamentalt urovækkende i den empiriske homiletiks 
påvisning af, at mening ikke er noget, der skabes foran præstens pc og over
drages fra prædikestolen, men derimod noget, der bliver til i den enkelte til
hører. Når jeg i det følgende vil hævde, at det giver mere end almindelig god 
mening at adressere spørgsmålet om præstens autoritet i forbindelse med 
prædikenen, skyldes det da også først og fremmest, at autoriteten i en klas
sisk luthersk teologi om embedet netop synes at være uløseligt knyttet til en 
forestilling om præsten som ‘talerør’ for Ordet og prædikenen som medium 
for et uforanderligt budskab. Embedet er i prægnant luthersk forstand og i 
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den form, det har fået i sin klassiske, danske udformning, opfattet som et 
prædikeembede. Den instinktive fornemmelse af ubehag, som aktiveres af 
den empiriske homiletik, er dermed hverken tilfældig eller vilkårlig. Den er 
et symptom på, at det er teologisk hjerteblod, der er på spil. 

Jeg vil i denne artikel argumentere for, at den samtidige homiletik med 
sin forskydning af meningsskabelsen fra præstens bevidsthed til mødet mel
lem præstens ord og den konkrete tilhører ikke blot er en radikal kritik af et 
problematisk kommunikationsparadigme. Den udgør også en udfordring til 
selve teologien om embedet som abstrakt basis for autoritet. Den empiriske 
indsigt i kommunikationens faktiske vilkår bekræftes af det relationelle syn 
på forkyndelse, som jeg har mødt i mit eget arbejde blandt danske præster. 
Opfattelsen af forkyndelsen som relationsbåret problematiserer imidlertid 
den depersonalisering af autoriteten, der ligger i embedsbegrebet, og som 
har domineret den teologiske tænkning om præsten i Danmark i det 20. år
hundrede. Embedets forudsatte autoritet, som bygger på en adskillelse mel
lem person og funktion, udfordres med andre ord fra flere sider af erfaringer 
fra praksis, som viser, at der er en uløselig sammenhæng mellem de to. Jeg 
skal her gøre mig nogle overvejelser over, hvad det betyder for præstens for
ståelse af sig selv og sin autoritet, og antyde nogle konsekvenser for det at 
tænke luthersk om præsten som prædikant i dag. 

Den forudsatte autoritet i “Old Homiletic”

Ifølge traditionel luthersk embedsteologi er det netop rollen som prædikant, 
der konstituerer præstens autoritet. I en dansk kontekst henvises ofte og 
gerne til Luthers skrift “An den christlichen Adel deutscher Nation”, hvori 
forkyndelsen af Guds ord og sakramenternes forvaltning kaldes præsteem
bedets egentlige og særlige opgave (WA 6,441), idet det samtidig underfor
stås, at sakramenterne til stadighed er underordnet forkyndelsen. Dette be
grundes blandt andet med henvisning til skriftet om indsættelse af rette tje
nere i menigheden “De instituendis ministris Ecclesiae”, hvori forvaltningen 
af Guds ord bestemmes som kirkens vigtigste embede og den opgave, som 
alle de andre afhænger af (WA 12, 169ff). Embedet opfattes altså i prægnant 
forstand som et prædikeembede, og præstens autoritet som embedsperson 
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beror ene og alene på, at han eller hun er kaldet af menighedens fællesskab 
med en særlig forpligtelse til at forkynde det evangelium, der udgør hele for
udsætningen for kirkens eksistens. 

Det klassiske lutherske syn på embedet som prædikeembede har i en 
dansk kontekst sat sig stærkt igennem i arven fra Tidehverv, som i ligefrem 
forstand har tenderet mod at identificere evangeliets forkyndelse med præ
dikenens talte ord. I lys af den dialektiske teologis dominans i det 20. år
hundredes danske akademiske teologi kan det ikke undre, at den domine
rende pastorale selvforståelse, som i denne periode blev installeret gennem 
uddannelsen på de teologiske fakulteter og pastoralseminarierne, netop er 
prædikantens. Den autoritet, som præsten har i embedet, udspringer følge
lig af hans eller hendes funktion som prædikant og – privilegeret – ‘talerør’ 
for Guds ord, jævnfør det ofte fremhævede citat af Luther mod Hans Wurst 
hvori det hedder, at præsten, når han går ned fra prædikestolen, skal sige til 
sig selv, at her er det Gud, der har talt, haec dixit Dominus (WA 1,517). 

Pointeret kan man altså sige, at det, der i dag gør det aktuelt at adressere 
autoritetsproblematikken i forbindelse med nyere empiriske prædikenteo
rier, er det forhold, at de anfægter en (uerkendt?) præmis i hidtidig homiletik 
ved at pege på, at autoritet ikke er noget, som præsten ‘har’ alene i kraft af sit 
embede. Det er højst noget, som hun eller han kan vinde i det omfang, til
hørerne kan relatere deres liv til prædikenens ord. Præstens person synes at 
være langt vigtigere, end luthersk funderede embedsteologer bryder sig om 
at tænke på. Jeg vil i det følgende afprøve den tese, at den ‘krise’ i opfattelsen 
af embedet, som med jævne mellemrum fremføres i debatten, ikke så meget 
er en krise for præster i virkelighedens verden, som den en krise for den 
måde, hvorpå man i den teologiske hovedstrøm har tænkt forholdet mellem 
embede og autoritet i det 20. århundrede. 

Fra forudsat til faktisk autoritet: Forkyndelsen som 
relationel

Taler man med præster om, hvad de opfatter som det vigtigste i deres ar
bejde, spiller ordet forkyndelse en central rolle. I forbindelse med mit ph.d.
projekt gennemførte jeg i 2008 kvalitative interviews med ti præster om 
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deres professionsforståelse1. Noget af det, der slog mig, var, i hvor høj grad 
præsterne definerede sig i forlængelse af det normative grundlag i præste
løftet, som fremhæver forpligtelsen til at ‘forkynde Guds ord rent og purt”. 
Forkyndelse indgik nærmest programmatisk i deres vokabular i den måde, 
hvorpå de med selvfølgelighed kvalificerede deres arbejdsopgaver teologisk. 
Lige så slående var det imidlertid, at præsterne i udpræget grad fandt det 
nødvendigt at præcisere, hvad de egentlig mente, når de brugte forkyndel
sesbegrebet. Dette signalerede en bevidsthed hos præsterne om, at de med 
deres udsagn indplacerede sig i en diskursiv kamp om ordets betydning. Det 
var markant tankevækkende, i hvor høj grad den dialektiskteologiske iden
tifikation af forkyndelse med prædikenen definerede den forståelsesramme, 
som interviewpersonerne positionerede sig i forhold til, positivt eller nega
tivt. Samtidig med at hovedparten af præsterne definerede sig i modsætning 
til den dominerende teologiske tolkning, syntes de således langt hen ad vejen 
at acceptere den som framing, det vil sige som norm for, hvad der legitimt 
kunne betragtes som forkyndelse i forbindelse med præstearbejdet. 

Jeg vil i det følgende give nogle eksempler på, hvordan den diskursive 
kamp mellem tolkninger af forkyndelsesbegrebet afspejles i interviewene. 
Prægnant tales der om forkyndelse som knyttet til prædikenen og de kirke
lige handlinger. Dette kommer blandt andet til udtryk hos “Johannes”2, der 
ser forkyndelsen som præstens særlige proprium; som han siger, “at fortælle 
folk hvad det handler om”. Og han udfolder selv, hvad han mener: “Det er 
jo grundlæggende i de situationer, hvor man kommer i kontakt med men
nesker, i gudstjeneste, kirkelige handlinger, sjælesorg eller samtaler, at for
kynde evangeliet om Guds uforskyldte nåde i Jesus Kristus”. Her er tale om 
forkyndelse i ‘stærk’ forstand; en forståelse, som trækker på en dialektisk 
teologisk betoning af prædikenen som kerygma og forkyndelse som tiltale. 
Den symbolske betydning, som prædikenen tillægges i det ‘stærke’ forkyn
delsesbegreb lader til at modsvare den faktiske vægt, som denne opgave – 
bredt forstået som den verbale forkyndelsen ved gudstjenester og kirkelige 
handlinger – repræsenterer i en traditionelt organiseret præstetjeneste. 

Med modsat fortegn kommer den “stærke” forståelse af forkyndelsen til 
orde hos “Birgitte”, når hun om sin måde at være præst på siger: “Jeg for
kynder bestemt ikke altid, slet ikke. Jeg lytter mig meget frem; i og med at 
man tager den anden alvorligt, oplever jeg en forkyndelse i det, et nærvær, 
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om man så skal sige, et evangelisk nærvær”. Den tilsyneladende modsæt
ning mellem ikkeforkyndelse og forkyndelse i nærvær giver netop mening 
som udtryk for en kamp mellem forskellige forkyndelsesdiskurser. Jeg tolker 
“Birgitte” sådan, at hun opfatter sin lyttende tilgang som en genuin form for 
forkyndelse. Når hun imidlertid samtidig afviser at forkynde ‘altid’, er dette 
for mig at se et udtryk for, at den dialektiske teologis ‘stærke’ forkyndelsesbe
greb fortsat indtager en dominerende position i det pastorale felt ved at være 
indholdsbestemmende for, hvordan det overhovedet er muligt at tale om 
forkyndelse. “Jeg forkynder bestemt ikke altid”. Derimod ser hun en forkyn
delse i det “evangeliske nærvær”, hvor hun lytter og tager den anden alvor
ligt. Birgitte gør sig derved til fortaler for en bredere forståelse af forkyndelse 
som indlejret ikke kun i det prædikede ord, men også i den ordløse relation. 

Kampen mellem konkurrerende forkyndelsesdiskurser kommer også til 
udtryk i flere af de øvrige interviews. Da jeg spørger “Knud Erik” om, hvor
dan han forstår forkyndelse, svarer han: “Der er mange momenter i det. Det 
er også at sidde og snakke med en gammel dame, uden at der måske kom
mer så mange ord på. Men selvfølgelig er forkyndelsen vigtig”. Jeg tolker den 
sidste sætning som en indrømmelse, der skal afværge eventuel kritik af det 
brede forkyndelsesbegreb, som “Knud Erik” her bekender sig til. Som i det 
foregående citat synes der at være tale om en afspejling af den dialektiske 
teologis stærke indflydelse. På den ene side giver både “Birgitte” og “Knud 
Erik” udtryk for en afstandtagen til en snæver opfattelse af forkyndelse som 
knyttet alene til prædikenen. På den anden side synes de gennem deres ind
rømmelse af “ikke altid at forkynde” selv om forkyndelsen “selvfølgelig er 
vigtig” at anerkende det ‘stærke’ forkyndelsesbegrebs hegemoni i den teolo
giske diskurs. 

At forkyndelse for præsterne ikke kun er et prægnant begreb for prædi
kenen, men ses som en integreret dimension i alt, hvad en præst foretager 
sig, kommer stærkt til udtryk i flere af interviewene. Adspurgt om, hvad der 
er det vigtigste i præstearbejdet, siger “Per”: “Det er da forkyndelsen, meget 
bredt. Det er det, jeg er sat til. Jeg ser det sådan, at min store opgave er at for
kynde, både fra prædikestolen og alle steder hvor jeg kan komme til det, også 
i min livsførelse og måde at være på, at jeg er et kristent menneske, som har 
noget på hjerte, også uden for kirkerummet, i Føtex, i bestyrelsen for besøgs
tjenesten… ikke at det er præsten med stort P, men et kristent menneske”. 
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Forkyndelsen ses som den overgribende term for, hvad præsten foretager sig, 
og indgår i de relationer, som præsten indgår i. Men hvor “Per” tilsyneladen
de frivilligt påtager sig denne rolle, giver andre af præsterne udtryk for, at 
forkyndelsesopgaven også er en integreret del af omgivelsernes rolleforvent
ning. Da jeg spørger “Torben”, hvad der for ham er det vigtigste i arbejdet, 
svarer han uden tøven: “For mig er det forkyndelsen. Med søndagens høj
messe som omdrejningspunktet i mit præsteliv. Det vil jeg pege på som det 
vigtigste.” Men samtidig ser han forkyndelsen som en integreret del af “de 
tusind andre ting, man går og laver som præst”. Han mener, at forkyndelsen 
er til stede som dimension hele tiden i præstearbejdet, “nogle gange utilsigtet 
også ved bare at være til stede, når man bliver stillet til regnskab for, hvad 
man bærer på”. Da jeg spørger ham, hvor han har fået den opfattelse fra, sva
rer han: “Det kan jeg nok ikke svare dig på. Det ved jeg ikke; det er jo vokset 
frem, ikke”. Også her synes der at være en spænding mellem det forudsatte 
forkyndelsesbegreb og den faktiske erfaring af forkyndelse som relationel, 
hvad enten der er tale om det, “Birgitte” kalder “evangelisk nærvær”, eller 
om at man som præst “bliver stillet til regnskab for de ting, man bærer på” i 
forbindelse med fodboldtræningen. 

“Helga” knytter ud fra sin erfaring forkyndelsen sammen med præstens 
tilstedeværelse: “Jeg har en forestilling om at være til stede og forkynde 
evangeliet, sådan helt enkelt, i mange forskellige sammenhænge, som det 
nu byder sig … Altså, det handler ikke om, at jeg går nede ved byfesten og 
er præst, men det handler om, at i alt det brede arbejde der ligger der en 
form for forkyndelse. Det gør der”. Hun ser det at være præst som at bære en 
særlig identitet med sig; en identitet, som bliver registreret, uanset hvor man 
befinder sig: “Der er nogle, der går med sådan en præsteflip. Når man har 
været præst et stykke tid, er det slet ikke nødvendigt, den har man usynligt 
på, altid”. 

Det er karakteristisk, at bortset fra en enkelt, ældre præst, “Johannes”, der 
knytter entydigt positivt til ved et dialektiskteologisk begreb om forkyndel
sen som kerygma og tiltale, er dette for de øvrige mere ambivalent. På den 
ene side synes forestillingen om prædikenen ved gudstjenester og kirkelige 
handlinger som udtryk for forkyndelse i prægnant forstand at udgøre den 
teologiske norm, den framing, som de definerer sig i forhold til. Her er tale 
om forkyndelse i ‘stærk’ forstand, som trækker på en dialektisk teologisk be
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toning af ordets forkyndelse som tiltale. På den anden side giver de tydeligt 
udtryk for et syn på forkyndelse som indlejret i eller som en dimension af 
præstearbejdet som helhed og som indlejret i menneskelige relationer. Sam
tidig afspejler selve behovet for at udtrykke deres alternative forståelse af for
kyndelse en modstandens hermeneutik, som netop ved at blive artikuleret 
dokumenterer en kamp om forkyndelsesdiskursen. 

Det traditionelle skisma mellem et ‘stærkt’, dialektisk teologisk farvet for
kyndelsesbegreb og en bredere forståelse af forkyndelse som indlejret alment 
i kirkens aktiviteter og knyttet til præstens person gør sig altså tydeligt gæl
dende i interviewene som en intern diskussion præsterne imellem om den 
legitime udmøntning af ‘kaldet’. De her nævnte eksempler viser, hvordan 
der på tværs af og igennem interviewene sker en løbende forhandling om, 
hvad det vil sige at være en god præst. På tværs af de forskellige teologiske 
positioner er der bred enighed om, at forkyndelsen er det centrale. Hvad der 
derimod ikke er enighed om, er, hvordan denne opgave skal fortolkes. Som 
interviewene viser, udgør den dialektiske teologis ‘stærke’ forkyndelsesbe
greb den baggrund, som præsterne definerer sig i forhold til. Det kan enten 
ske i selvfølgelig tilslutning, som i interviewet med “Johannes”, der forstår 
forkyndelse prægnant som den verbale tilsigelse af Guds uforskyldte nåde, 
eller – for hovedpartens vedkommende – i form af modstand og modsigelse. 
For dem er forkyndelse langt mere end forestillingen om en overførsel af et 
abstrakt budskab i monologisk form. Det er en erfaringsbåret opfattelse af 
den personlige dimensions betydning, som farver deres teologiske syn på 
forkyndelsen som personbåren og relationsafhængig, eventuelt ordløs, til
stedeværelse; men som også dermed anfægter præmissen om at embedet kan 
adskilles fra præstens person. 

Kampen om forkyndelsens legitimitet

De nyere homiletiske tanker tydeliggør og artikulerer for mig at se den sam
me pointe, som kommer til udtryk i mine egne interviews, nemlig at der må 
skelnes mellem den autoritet, præsten forudsættes at have i den teologiske 
diskurs om embedet, og den faktiske autoritet, som han eller hun er i stand 
til at etablere og opretholde i en folkekirkelig kontekst anno 2014. 
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Sociologen Max Weber, der som en af de første beskæftigede sig med for
holdet mellem religion og modernitet, har beskrevet hvordan magt eller 
autoritet må støtte sig til forskellige former for legitimitet, det vil sige bygge 
på forskellige former for begrundelser, som svarer til forskellige samfunds
former. Den type legitimitet, der ifølge Weber karakteriserer de moderne 
samfund, er den rationelle. I modsætning til den traditionelle legitimitet, 
hvor kongens totale autoritet over sine undersåtter hviler på arv og sædvane, 
og den karismatiske legitimitet, som afhænger af lederens personlige egen
skaber og evner til at samle en skare af ‘disciple’, er den rationelle legitimi
tet kendetegnet ved at knytte sig til nærmere afgrænsede områder og solide 
faglige kompetencer, som netop udkrystalliserer sig i de moderne samfunds 
depersonaliserede embedsmandsinstitution.

Det er ikke vanskeligt at se en parallel mellem Webers fagligt funderede 
embedsmand og den måde, hvorpå embedet er udmøntet i en dansk, folke
kirkelig kontekst. Med sin stærke tradition for solid, akademisk præsteud
dannelse og med gudstjenesten og de kirkelige handlinger som kerneydel
ser lægger tolkningen af embedets indhold og opgaver sig her i umiddel
bar forlængelse af en klassisk opfattelse af professionen, der netop bygger 
på modernitetens rationelle værdier. Ifølge denne opfattelse sikres præstens 
autoritet ikke blot i kraft af kaldet, hvor han eller hun optræder stedfortræ
dende på vegne af alle døbtes præstedømme, men i lige så høj grad i kraft 
den teologiske ekspertise, der giver den fornødne kompetence til at udlægge 
skriften. Dette afspejler den måde, hvorpå embedet i overvejende grad har 
været fortolket i en luthersk kontekst: I kraft af det reformatoriske formal
princip om skriften som eneste kilde til og norm for retfærdiggørelsen, Sola 
Scriptura, bliver eksegese en luthersk kernekompetence. Dette åbner imid
lertid – tilspidset udtrykt – for et syn på præsten som den, der i kraft af sin 
uddannelse i privilegeret grad har adgang til evangeliets sandhed, som han 
kan fremlægge for menigheden i autoritativ form. Den klassiske udlægning 
af embedet deler således den teologiske præmis, der har domineret den dia
lektiskteologiske homiletik, nemlig at Guds ords suverænitet kun kan sikres 
ved at blive holdt adskilt fra præstens person og eksistere i abstrakt form. 
Når den empiriske homiletik sætter teologisk hjerteblod på spil, er det netop, 
fordi den anfægter præmisserne for opfattelsen af embedet som en container 
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for det rene og pure evangelium, der til enhver tid skal overleveres ubesmit
tet og upåvirket af præstens personlige tro og præferencer.

Embedet som historisk betinget kategori

Jeg har her søgt at vise, hvordan den tolkning af præstens funktioner, der har 
kendetegnet hovedstrømmen i dansk pastoralteologi i det 20. århundrede, 
oplagt kan føres tilbage til modernitetens rationelt baserede syn på autori
tet og legitimitet. Problemet stikker imidlertid dybere. Jeg vil vove den på
stand, at problemet med præstens autoritet ikke blot skyldes en bestemt tids 
udmøntning af professionen, men er langt mere grundlæggende: nemlig at 
selve forestillingen om embedet som legitimerende institution må ses som 
udtryk for en bestemt, historisk indfældet teologi, der i mellemtiden er blevet 
problematisk. Når der i så høj grad er overensstemmelse mellem embedets 
teologi og den måde, som det er institutionaliseret på i den danske folkekir
ke, kan det forklares ved hjælp af det, som den franske sociolog Pierre Bour
dieu kalder homologe strukturer, det vil sige den gensidige spejling af mo
dernitetens kendetegn i sociale og mentale positioner (Bourdieu 1988, 177f). 
Det tilsyneladende perfekte match mellem embedets teologi og udformnin
gen af den pastorale profession er dermed ikke udtryk for nogen højere vilje, 
men et resultat af, at de begge trækker på den rationelle form for legitimitet, 
der kendetegner de moderne samfund. I det øjeblik, balancen i det sociale 
felt forskydes, fx på grund af ændringer i befolkningens sammensætning og 
samfundets pluralisering, forstyrres også det fint afstemte forhold til de for
klaringsmodeller, som før var alment accepterede. Ved at pege på samspillet 
mellem det sociale felt og de mentale forestillinger, der kan gøres gældende, 
gør Bourdieu op med forestillingen om, at viden og meningsskabelse kan 
løses fra den konkrete og materielle virkelighed. På linje med ethvert andet 
perspektiv udgår det teologiske blik også altid fra en bestemt sammenhæng. 
Der findes ikke noget syn på verden, som ikke er set gennem nogens øjne. 
Erkendelse er altid situeret i en bestemt sammenhæng. Denne indsigt bør 
ifølge Bourdieu lede frem til et bevidst forsøg på at komme bagom det, som 
vi ubevidst forudsætter og antager som en selvfølge. 
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Skal man tro interviewmaterialet, som jeg her har citeret, er det ikke præ
sterne eller deres forkyndelse af evangeliet, der er i krise, men derimod den 
teologi om embedet, som de er opdraget i. Set i forhold til resultaterne af den 
empiriske forskning synes nyere homiletik i højere grad at være i overens
stemmelse med de faktiske vilkår for etablering af autoritet i dag end det er 
tilfældet med tanken om det særlige embede. Den lutherske embedsteologi 
synes med andre ord at risikere en anklage for virkelighedsresistens, hvis 
den vedblivende miskender betydningen af præstens person for forkyndel
sen. Spørgsmålet er imidlertid, om, og i så fald hvordan, en forskydning af 
autoriteten ind i den personlige dimension kan kvalificeres teologisk på lu
thersk grundlag?

Refleksivitetens imperativ

I en teologisk kontekst er Bourdieus teori om det sociale felts betydning og 
erkendelsens situerethed blandt andet taget op af den såkaldte etnografiske 
ekklesiologi, som netop stærkt understreger ‘refleksivitetens imperativ’ som 
et nødvendigt teologisk anliggende. Med refleksivitet menes her det selvkri
tiske forbehold, der er nødvendigt for at værne mod den form for afgudsdyr
kelse, der ligger i at ophøje partikulære teologiske indsigter, som er blevet til 
i en bestemt historisk kontekst, til universelt gyldige udsagn. Det teologiske 
studium af begreber, normer og strukturer er i sig selv udtryk for et kul
turelt situeret perspektiv på tilværelsen, som ikke er i stand til at opfange 
de måder, hvorpå kristendommen udleves i lokal praksis. Vendingen mod 
praksis indebærer således ifølge den amerikanske teolog Mary McClintock 
Fulkerson en ‘decentrering’ af teologien, idet fokus forskydes fra læsninger 
af teologiske tekster til empiriske studier af konkrete menigheder, og hvor 
det akademiske perspektiv udfordres af praktiske, ikkediskursive former 
for viden, der almindeligvis undslipper teologens normativt farvede blik 
(Fulkerson 2012). 

Med henblik på refleksionen over prædiken og forkyndelse indebærer en 
‘etnografisk’ tilgang til autoritet en forskydning fra embedsbegrebet som for
udgivet, normativt udtryk til analyser af de forskellige måder, hvorpå præ
stens autoritet forhandles gennem forskellige former for praksis3, og hvordan 
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den tager sig ud fra forskellige positioner i det sociale felt. Det springende 
punkt og den teologiske udfordring, som den etnografiske tilgang rejser, er 
spørgsmålet om, hvordan denne indsigt kan reflekteres, enten ved hjælp af 
eller i opposition til de eksisterende teologiske opfattelser af embedet. Den 
etnografiske tilgang skal således ikke opfattes som endnu et redskab eller 
endnu en metode, som teologien kan tage i anvendelse til sit eget formål. Der 
er snarere tale om en dynamisk form for meningsskabelse, der insisterer på 
betydningen af partikularitet, og som aktivt stiller spørgsmålstegn ved etab
lerede (magt)strukturer gennem det opmærksomme studium af konkrete, 
levende menneskers ord, praksisser, traditioner og erfaringer og indsigter,og 
tager disse alvorligt som en kilde til indsigt. 

‘Refleksivitetens imperativ’ indebærer en forpligtelse til at medtænke, 
hvilke forudforståelser og antagelser den til enhver tid givne teologi om em
bedet hviler på, og i hvilket omfang, det svarer til de måder, hvorpå autoritet 
skabes i den konkrete, folkekirkelige praksis. Over for den åbenlyse betyd
ning, som den personlige dimension har for forkyndelsen ifølge det empi
riske materiale, vil jeg vove den påstand, at teologien om embedet i dag må 
suppleres af andre tilgange og teologier, som lader alternative tolkninger af 
forholdet mellem person og funktion komme til orde. Nyere homiletiks for
skydning af meningsskabelsen til mødet mellem tilhørerens egen bevidsthed 
og prædikantens ord peger frem mod en forståelse af præstens autoritet, der 
ikke er funderet i empirisk uholdbare teorier om kommunikation som trans
fer eller forankret i et abstrakt begreb om embedet, men i en sans for det, der 
sker i det dynamiske mellemværende mellem forskelligt situerede subjekter. 
Dette peger frem mod en ny forståelse af embedets autoritet, som ikke er for
udgiven med funktionen som Guds ords formidler, men som emergens, det 
vil sige som mulighed, der hvor prædikanten sætter sig selv og sin tro på spil 
i mødet med menigheden. Set i forhold til en klassisk opfattelse er autoritet i 
denne forstand ikke noget, præsten ‘har’ i kraft af embede eller uddannelse, 
men noget, han eller hun kan få tildelt i situationen. Den autoritet, præsten 
får fra sin menighed, går imidlertid ikke uden om, men tværtimod gennem 
subjektiviteten, i den mulige spejling i budskabet eller den eventuelle identi
fikation med præsten som ‘troende’. 

Tilbage bliver den udfordring, det er at tage den teologiske konsekvens af, 
hvad kommunikationsteoretikere, ritualforskere og medlemmer af menig
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heden har vidst længe: at tyngdepunktet i præstens – mulige – autoritet ikke 
ligger i bindingen til en bestemt historisk epokes opfattelse af legitimitet som 
knyttet til embedet som abstrakt institution, men i den individuelt oplevede 
gyldighed og muligheden for at knytte forbindelse til det levede liv. Det dre
jer sig med andre ord om den teologiske udfordring, det er i en luthersk sam
menhæng at reflektere positivt over det ofte fremhævede vilkår: at embedet 
ikke længere bærer personen, men at personen må bære embedet.

Efter-tanker

Det har i arbejdet med artiklen slået mig, hvordan embedsbegrebet med for
ræderisk lethed sniger sig ind hver eneste gang, jeg har skullet udsige noget 
om præstens person, opgaver og funktioner i menigheden. Selve embedet 
som teologisk kategori er med andre ord så fasttømret en del af teologers 
habitus, at vi har store problemer med at tænke uden om det. Og ikke desto 
mindre mener jeg, som jeg her har forsøgt at argumentere for, at akkurat 
embedsbegrebet er skyld i en stor del af miseren i talen om præstens autoritet 
i dag, fordi det repræsenterer en depersonalisering, der har vist sig at være 
bundet til en anden tids forestillinger. Det empiriske materiale problematiser 
forestillingen om, at forkyndelse som pastoral kerneopgave overhovedet kan 
gå uden om den personlige dimension. Udfordringen i dag er at finde andre 
metaforer og modeller for det, præsten gør i menighedens sammenhæng, og 
at reflektere disse teologisk. Metaforer og modeller, der svarer til moderni
tetens autoritetskritik, og som åbner for en radikal indsigt i forkyndelsens 
væsen; ikke som et abstrakt indhold, der kommunikeres gennem uperson
lige ‘talerør’, men som et fænomen, der i sit væsen er situeret i – eller med et 
gedigent luthersk begreb: i, med og under – den menneskelige virkelighed. 
De første teologer kaldte det inkarnation.
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Noter

1 For en uddybende gennemgang af interviewene, se Felter 2010.

2 Alle navne på informanterne er fiktive.

3  På dansk grund har Cecilie Rubow udførligt dokumenteret dette i sine an
tropologiske studier af præster og autoritet. 
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