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Indledning
”Folkekirken er lidt ligesom et hospital: Jeg kommer der kun, når jeg har brug for det”.
Udsagnet faldt i en dåbssamtale, og var dåbsfaderens forsøg på at være morsom – og ærlig.
Bag udsagnet ligger imidlertid en dybere sandhed: At det er ritualerne, der drager danskerne til
kirken: dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.
Danskernes store opbakning til kirkens ritualer ses imidlertid ikke ved søndagens
højmesser. Her er der ofte beskeden tilslutning, både til højmessen som sådan og til
højmessens centrale rituelle del, nadveren.
Mens det er de færreste, som udvandrer under en prædiken, sket det ofte, at
menigheden stemmer med fødderne, når det bliver altergangstid – de bliver simpelthen
siddende. Af samme grund kaldes nadveren også ”det skelsættende sakramente” (Nielsen
2002, 182), fordi det ritual, som mere end noget andet burde samle og forene menigheden, i
praksis fungerer som adskillende mekanisme. ”De rigtigt kristne” trisser til nadver, mens
dåbsgæsterne bliver siddende – og måske benytter lejligheden til at få sig en (højlydt) snak
med hinanden.
I Himmelev Kirke, hvor jeg har været præst de sidste 12 år, var man ikke tilfreds med
denne udvikling. Menighedsråd og præster ønskede, at de velbesøgte højmesser skulle være
endnu mere velbesøgte, samt at nadverdeltagelsen skulle være høj. Derfor er der blevet gjort et
stort arbejde med højmessen – dette til trods for Jørgen Demants tørre konstatering om at
”liturgien er et i forvejen givet mønster, som der ikke kan laves meget om på” (Demant 2006,
102). Målet har været en enklere gudstjeneste, hvor menigheden føler et større ejerskab. Det
har været magtpåliggende for såvel præster og menighedsråd, at gudstjenesten var forståelig –
konfirmander, dåbsfamilier og andre sjældne kirkegængere burde kunne forstå det sagte
umiddelbart – og var der forståelsesvanskeligheder alligevel (fordi det kan være svært at forstå
fx hvorfor Jesus skulle dø!), så skulle de ikke bero på et arkaisk ordvalg eller kryptisk
sprogbrug.
Det har resulteret i, at det er menighedsrådsmedlemmer, som læser ind- og
udgangsbøn og uddeler nadverbrød og laver og serverer kirkekaffe. Den lange kirkebøn efter
prædikenen er flyttet til alteret og erstatter afslutningskollekten. Dåbsforældrene beder (ofte)
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en dåbsbøn og læser i forbindelse med dåben, som har en meget lettilgængelig og børnevenlig
dåbsprædiken. Selve prædikenen leveres i et nutidigt sprog og ofte med forudgående
prædikenværksteder, så (dele af) menigheden også føler ejerskab over den.
Tilbage stod kun nadveren. Den turde vi ikke pille ved. Det var en organist og en
studiekreds om ritualer, der gjorde udslaget. Organisten spurgte, om det virkeligt kunne passe,
at vi skulle have en gudstjeneste som i form og indhold sagde ét og et ritual som ved sin
arkaiske form og sit anderledes indhold sagde noget andet (eller for mange kirkegængeres
vedkommende: Formodentligt slet ingenting). Og i studiekredsen, som primært var besøgt af
veluddannede kernekirkegængerne, blev det tydeligt, at det ikke var for deres skyld, vi skulle
fortsætte med ”Hosianna” og ”O, du Guds lam”. De var faktisk helst fri! En
studiekredsdeltager udtrykte det således: ”Jeg har aldrig rigtigt fattet det der med lammet.
Hvad skal det til for? Det siger mig ikke noget”.1 Dette igangsatte en proces, som involverede
præster, kirkemusikere, menighedsråd og kernemenighed og foreløbigt er resulteret i
skabelsen af et nyt nadverritual – skabt sammen med menigheden.2
Præmissen for alle forandringerne, som er sket i højmessen, har været forståelighed
og imødekommenhed. Ligesom det var magtpåliggende for menighedsrådet at prædikenen
blev holdt i et sprog som alle kunne forstå og med inddragelse af hverdagserfaringer, således
også med resten af gudstjenesten: Den skulle virke inkluderende.
Spørgsmålet er imidlertid, om forståelse overhovedet er et meningsfuldt kriterium at
lægge ned over en højmesse? Et andet spørgsmål er, om det er fornuftigt at inddrage
menigheden i produktion af ritualer?
Et muligt svar kan måske findes i nyere homiletik. En af de nyeste udviklinger inden
for homiletikken i disse år er ”otherwise preaching”. Her har synet på tilhørerne undergået et
dramatisk skifte. De er gået fra at være passive modtagere af prædikenen til at være aktive
medskabere af den aktuelle prædiken – og ressourcer, der skal lyttes til. Tanken bag
”otherwise preaching” er, at menigheden bliver en del af arbejdet med prædikenen, hvor
menigheden qua sin anderledeshed kan fungere som en kreativ og i bedste fald konstruktiv
forstyrrelse.3 Dette har bl.a. resulteret i fremkomsten af prædikenværksteder, hvor søndagens
1

Kvindelig kirkegænger på 55. Bemærkningen faldt på en studiekreds afholdt i Himmelev sogn i oktober 2013.
Ritualet kan ses i sin fulde ordlyd i bilag 1.
3
Jf fx McClure 2001.
2

3

kommende prædiken brainstormes på.4 Her får menigheden en stemme og et medejerskab over
prædikenen.
Hvad sker der, hvis man tager dette syn på menigheden som ”otherwise”, altså som
mulig teologisk ressource, og applikerer det på gudstjenestens ritualer? Er det rimeligt at
forvente, at en menighed uden teologisk uddannelse skal kunne forholde sig til ritualernes
semantik og teologiske betydning, og at de kan bidrage positivt til skabelsen af nye ritualer?
Og er det gavnligt?
Denne opgave vil reflektere over, hvorvidt dette er en farbar vej, og den vil gøre det i
lyset af de indsigter, vi har fået fra den empiriske homiletiske og liturgiske forskning i de
sidste tiår samt de indsigter jeg vil uddrage af processen i Himmelev.
På dansk grund har Bent Flemming Nielsen og Jørgen Demant gjort et stort arbejde
for at reflektere over forholdet mellem prædiken og ritual. Kirstine Helboe Johansen har
bidraget med nytænkning om højmessens ritualer ud fra et ritualteoretisk og teologisk
perspektiv, mens Nete Helene Enggaard har bidraget med empiriske undersøgelser fra
Helsingør stift. Derudover har Alexander Deeg gjort meget for at gentænke Luthers syn på
gudstjenesten som OrdKult, samtale mellem Gud og mennesker i en moderne kontekst. Deegs
ærinde er at finde den rette balance mellem på den ene side Ordet og den anden side Kulten –
og stadig bevæge sig på luthersk grund. Den sidste, jeg vil inddrage, er Anne Gidion med sit
begreb om ”leichtes Sprache”. Deres arbejde danner den teoretiske baggrund for denne
opgave.
I sin essens er nadveren – stadig – et måltid, om end vi ikke spiser det for at blive
mætte. Men hvorfor vi deler dette måltid, hvem vi deler det med, hvad det betyder, og hvad
det bevirker, er der mange holdninger til. I Nete Enggaards empiriske undersøgelse af seks
kernekirkegængeres syn på den nadver, de netop havde deltaget i, fremkommer seks
forskellige syn på, hvad nadver er. Formodentligt havde et større antal informanter resulteret i
et endnu større antal nadversyn. Men hvad de kirkefremmede tænker om og oplever under en
højmesse har vi meget lidt videnskabeligt belæg for at sige noget om. Derfor vil jeg udover de
nævnte teoretikere inddrage en empirisk praksisbaseret case fra Himmelev Kirke. Denne case
indeholder ikke videnskabeligt indsamlet data, men baserer sig på omfattende notearbejde i
4

McClure 1995. I Himmelev Kirke har der været prædikenværksteder siden 2013.
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forbindelse med arbejdsprocessen med nadverritualet, herunder nedskrivning af citater fra
deltagerne.
Da opgavens omdrejningspunkt er et nadverritual, vil jeg starte med en historisk
redegørelse for nadveren. Dette uddybes i det efterfølgende, hvor jeg fremhæver fire vigtige,
men lidt underbelyste, motiver i nadveren. Herefter følger en grundigere redegørelse af
arbejdet med nadverritualet i Himmelev kirke. Dernæst vender jeg mig mod ritualforskningen
og synet på ritualer. Efter en grundig gennemgang af potentielle kritiske røster til ”projekt nyt
nadverritual” foreslår jeg tre pejlemærker til brug for et eventuelt videre arbejde med
nadverritual.

Nadveren historisk belyst
De første gudstjenester i den jødiske sekt, af samtiden kaldet ”vejen” og hvor tilbedelsen af
Jesus som Kristus var central, var et måltid. Senere tiders og (især) protestantiske teologers
forsøg på at påvise, at de første kristne gudstjenester var ”ordgudstjenester” med læsninger og
fortolkning skåret over synagogejødedommens læst, kritiseres af Bent Flemming Nielsen, som
en luthersk tilbageføring af det lutherske dictum ”troen kommer af det, der høres” (Nielsen
2017: 71-72,78). I dag drages paralleller mellem de første gudstjenester og det græske
symposion samt det jødiske måltid, idet gudstjenesterne foregik i hjemmene hos velhavende
medlemmer blandt de kristustroende med måltidet som den helt centrale handling.5
Vores ældste kilder til de kristne gudstjenester er Paulus’ breve, særligt 1.
Korintherbrev kapitel 11,12 og 14.6 Her fremgår det, at måltidet var den centrale del af de
kristnes sammenkomst, at måltidet var et egentligt ”mætningsmåltid”, hvor alle deltog – samt
at det faldt menigheden vanskeligt at ophæve alle sociale skel og dele maden ligeligt. I
forbindelse med måltidet, og sandsynligvis efterfølgende, var et åndeligt samvær med
5

At kalde de første kristne forsamlinger for ”gudstjenester” er naturligvis en anakronisme. Det er højst tvivlsomt om
et medlem af en normaldansk menighed overhovedet ville kunne genkende de kristustroendes forsamlinger som en
gudstjeneste, hvis de blev ført tilbage i tid og placeret midt i én. Jeg vælger at anvende ordet alligevel, og gør det
med det forbehold, at en gudstjeneste anno 45 var en ganske anderledes affære end højmessen anno 2017.
6
Paulus’ beskrivelser af det gudstjenestelige samvær er dog ikke en liturgisk beskrivelse af, hvorledes
gudstjenestelivet formede sig i Korinth, men er forfattet i en polemisk situation, hvor han søger at korrekse
menigheden.
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tungetale og udlægning af denne, profetier og salmer (Nielsen 2017, 81). Der er tale om
karismatiske, åndsbårne sammenkomster. I de første år uden nogen fast og ensartet liturgi,
hvor man sandsynligvis har lænet sig op af traditioner, man kendte, fx den jødiske takkebøn
for det skabte.
Det er også fra 1. Korintherbrev, vi kender indstiftelsesordene, som stadig anvendes,
når der holdes nadver.7 Teologisk kunne det se ud til, at Paulus tolker brød og vin forskelligt.
Blodet eller vinen i bægeret forbindes med tanken om pagten, jødernes pagt med Jahve, som
nu omtolkes i en ny pagt ved Jesu blod. Legemet eller brødet gives til gengæld ”for jer” og
synes dermed at rumme en stedfortrædende sonoffertanker.
Allerede da ”De tolv apostles lære” eller ”Didaché” forfattes omkring år 95 ser
situationen anderledes ud. Her møder vi såvel nedskrevet liturgi samt fokus på embedet og en
hierarkisk struktur – og det gør noget ved menigheden:
” I det øjeblik der indføres faste formuleringer og skrevne bønnetekster, undergår
menighedens sociale karakter en transformation fra at være karismatisk åndsbåren
til at blive embedsbåren. […] Denne transformation virker sikrende på
menighedens identitet og ortodoksi, samtidig med at det nødvendiggør en
læringsproces forud for deltagelse i menighedslivet. […] De enkelte subjekter kan
derfor lade sig decentrere, de er ikke mere bærende, men de bæres selv, idet de
overlader sig til den faste struktur af forordnede, genkendelige sproglige og
kropslige handlinger” (Nielsen 2017, 121).

Fremkomsten af den faste liturgi aflaster således den enkeltes tro – prisen er, at deltagelse nu
forudsætter læring. I de første par århundreder er der dog stadig tale om en forholdsvis fri
form med en løs struktur med måltidet som den centrale, kirkekonstituerende praksis.8
Herfra udvikler ritualet omkring det centrale måltid sig i mere og mere detaljeret
retning. I Hipplolyts kirkeordning fra omkring år 215 kender vi således til vekselsang mellem
præst og menighed, en indledning og takkebøn, indstiftelsesordene (som her nævnes som fast
del af det kristne fællesmåltid for første gang), ihukommelsen af Kristi død og opstandelse
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Indstiftelsesordene i Folkekirkens nadverritual er dog ikke citeret ordret fra 1. Korintherbrev 11,23-26. I
højmessens indstiftelsesord sammenskrives de fire tekststeder (1.Kor 11,23-26, Matt 26,26-29, Mark 14,22-25 og
Lukas 22,17-20). Det er nemlig kun Lukas og Paulus, der nævner, at det er til minde om Jesus: "... Gør dette til
ihukommelse af mig! ..." . Og det er kun Matthæus, der kæder det sammen med syndernes forladelse: "... som
udgydes for mange til syndernes forladelse. ..."
8
Iversen 2002, 13
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samt påkaldelse af Helligånden – anamnese og epiklese. 9 Mens Helligånden således nedkaldes
over brød og vin, er der endnu ikke nogen tanke om forvandling af elementerne. I store træk
bliver denne ordning bestemmende for al senere liturgisk udvikling.
Teologisk set sker der store ting med nadvermåltidet i kirkens første århundreder. For
det første ændrer det sig fra et decideret fællesmåltid med mætningspotetiale til et symbolsk
måltid. Det er ihukommelsesaspektet, som vinder over det diakonale og participationstanken –
at de sultne skal mættes og at vi i nadveren bliver fælles med Kristus og fælles med hinanden.
Måltidet bevæger sig fra at være inkluderende til at være ekskluderende, fra at være noget, alle
kunne deltage i til at være de døbtes privilegium. Derudover udvikles en meget prægnant
offertanke i forbindelse med nadveren. Her tolkes Jesus som påskelammet, der ofres for at
tilfredsstille Guds vrede over menneskets syndighed. Selve nadveren opfattes også i stigende
grad som et offer, vi mennesker kan bringe til Gud og som en gentagelse af Jesu offer. I den
katolske gudstjeneste bliver messeofferet ligefrem det allermest centrale – en fortjenstfuld
handling i sig selv, hvorfor der i løbet af middelalderen introduceres ”privatmesser”, hvor
velhavende borgere kunne betale kirken for udførelsen af privatmesser, som kom giveren til
gode i det guddommelige regnskab. Her er fokus tydeligt på ritualets korrekte udførelse og
ikke på den enkeltes tro på, tilslutning til eller deltagelse i ritualet. Tolkningen af
nadverelementerne undergår også en forandring med den teologiske tanke om
transsubstantiationen, hvor elementerne forvandles under epiklesen.
Oldkirkens teologi opstod som en sekundær ting og som refleksion over en liturgisk
praksis, måltidet, i tråd med dictummet Lex orandi, lex credendi. Med reformationen forholder
det sig omvendt: Her opstod den liturgiske praksis som svar på en teologisk refleksion. Luther
slår sine teser op i 1517, og først i 1526 udkommer ”Deutsche Messe”, hans bud på en
reformeret gudstjeneste i overensstemmelse med de teologiske indsigter, han og de øvrige
reformatorer var nået frem til.
Tanken om messeofferet kritiseres kraftigt af Luther, bl.a. i ”Kirkens babyloniske
fangenskab”.10 Den har fortrængt nadverens karakter af guddommelig gave til betrængte
mennesker. Med sin vægtlægning på det talte og hørte ord fremhæver Luther derfor først og

9

Nielsen 2017, 167-169.
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fremmest prædikenen: Gudstjenestens fokus skal være på det talte ord og skriftens
vidnesbyrd.11 Dette har også konsekvenser for nadverritualet, hvor en indledende formaning,
erstatter hele præfationen. Derudover var det en mærkesag for Luther, at indstiftelsesordene
ikke skulle mumles eller hviske, som i canon missae, men siges højt og klart. 12 De er ikke
længere forvandlingsord (Luther afviser pure transsubstantiationslæren), men forkyndelsesord
med befalende karakter, og skal derfor siges vendt mod menigheden13 – en praksis som stadig
er i brug i de fleste danske kirker.
Luther skelner mellem ritualets indvortes og udvortes karakter. Det er troens
modtagelse af ritualets betydning, som er det afgørende, mens ritualets ydre tegn er langt
mindre vigtigt og nærmest kan anskues som et pædagogisk hjælpemiddel.14 Som Deeg (og
mange andre bl.a. Johansen 2009) påpeger, sker der herved en perspektivforskydning fra det
rituelle/kultiske og til det verbale/forkyndelsen, som (næsten) gør alle ydre tegn overflødige:
”In anderer Terminologie und zugespitzt formuliert: Das Verbale erledigt den
äußeren Vollzug, das „Wort“ macht den äußeren „Kult“ überflüssig ! […] Es zeigt
sich, dass mit der Verschiebung der Sakramentalität vom Gegenständlichen (Brot
und Wein, Wasser der Taufe, Chrisam …) hin zum Verbalen eine Entleerung der
Bedeutung des Sakraments einherging” (Deeg 2011, 82).

I stedet for messeoffertanken bliver den centrale del af nadverfejringen nu teologisk set
syndsforladelsen. Dette hænger sammen med den lutherske antropologi, der ser mennesket
som gennemført syndigt og ude af stand til ved egen hjælp at fortjene Guds nåde. 15 Og
teologien, der ser Gud som den, der alligevel rækker mennesket nåden i sakramenterne, én
gang i dåben og noget hyppigere i nadveren – simul justus et peccator. 16 Den mekaniske
11

Alexander Deeg fremsætter den provokatoriske tanke, at det lutherske fokus på det talte ord i prædikenen truer
med at gøre biblens skrevne ord redundant: ”Er wird in seiner Predigt zum Mittler zwischen dem Wort der Schrift
und der hörenden Gemeinde.” (Deeg 2011, 75). Og videre: ”Faktisch ist es dann nicht das Wort der Schrift, dem
„efficacia“ eignet und das entsprechend auch liturgisch inszeniert wird, sondern das Wort der Verkündigung des
Predigers. Der Gemeinde fällt die Aufgabe zu, sich dieses Wort der Predigt verstehend anzueignen. Wollte man diese
Problematik scharf auf den Punkt bringen, so ließe sich sagen: Die Predigt als Wort Gottes erledigt das Wort Gottes
in der Bibel und macht dieses überflüssig ! Oder: Das Prinzip solo verbo droht das Prinzip sola scriptura zu
verdrängen! (Deeg 2011, 89).
12
Luther WA 6,517.
13
Meyer-Blanck 2009, 54.
14
Luther WA 6,518.
15
”…hvem, der er værdige til at tage del i sakramentet. Det er naturligvis kun dem, der er modløse, anfægtede,
urolige, rådvilde og vildfarne; Når dette sakramentes guddommelige løftes ord giver dem syndernes forladelse, kan
de jo komme uden frygt, alle de, der pines af deres synder og laster” (Luther WA 6,526).
16
Luther WA 6,517.
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virkning af nadveren afvises hermed, idet Luther står fast på, at nadveren kun er virkningsfuld,
hvis den modtages i tro. For at komme uden om tro som en ny form for fortjenstfuld gerning,
understreger Luther, at troen rækkes til os af Gud og af nåde. 17
På dansk grund hersker tilsyneladende nogen liturgisk forvirring det første århundrede
efter reformationen. Der anvendes forskellige ordninger på land og i by og mere eller mindre
”rensede” nadverliturgier. Luthers ”Deutsche Messe” gennemføres ikke konsekvent i
Danmark 18 - skønt Kirkeordinansen fra 1539 er ganske tæt på ”Deutsche Messe” og ligesom
denne vægtlægger det kateketiske i gudstjenesten.19 Med enevælden kommer der anderledes
orden i liturgien. Kirkeritualet fra 1685 og Alterbogen fra 1688 introducerer en egentlig
enhedsgudstjeneste på dansk. Det nye tiltag med ind- og udgangsbønner og disses formulering
viser, at gudstjenesten opfattes som kateketik, idet prædikenen fremhæves og nadveren slet
ikke nævnes.20
At forståelse af og tilslutning til nadverens semantiske betydning og kognitive indhold
er afgørende, kan ses af det forbud, som Kirkeordinansen fremsætter og Danske Lov fra 1683
stadfæster, at ”Afsindige mennisker og ufornumftige børn” formenes adgang til nadverbordet
(Iversen 2002, 14).
I århundrederne efter reformationen er nadveren ikke en del af den almindelige
søndagsfejring og ikke en naturlig del af gudstjenesten – heldigvis for præsterne, som ellers
kunne have fået nok at se til. Nadveren kædes nemlig nøje sammen med forudgående
registrering, skriftemål og absolution, og bliver de facto et instrument til at udvirke kirketugt.
Liturgisk set sker et nybrud i 1912. Dette nybrud er samtidigt et tilbagegreb til
førreformatoriske, oldkirkelige formuleringer. Her indskrives nadveren som del af højmessen
(dog ikke en fast del, men dog med større selvfølgelig regelmæssighed end i Kirkeritualet,
hvor nadverritualet står blandt kasualieritualerne). Som præfation genindføres ”Opløft jeres

17

”…og tro er ikke nogen menneskelig gerning, men er selv gerningernes læremester og deres liv. Ingen kan jo være
så vanvittig at kalde et løfte eller et testamente, man har fået, for en god gerning, som man gør mod sin testator ved
at tage imod det!” (Luther WA 6,520).
18
- og heller ikke engang i Wittenberg, hvor der i Luthers egen levetid opstår ”kombinationsformer” med den
latinske messe (Meyer-Blanck 2009, 72).
19
Harbsmeier 1995, 246-7.
20
”Danmarks og Norgis Kirkeritual i ”www.danmarkshistorien.dk, Århus Universitet
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hjerter” (sursum corda), ”Hellig, hellig, hellig” (sanctus) samt ”Velsignet være han”
(benedictus). Inden indstiftelsesordene desuden ”O, du Guds lam” (agnus dei) og fadervor.
I 1992 indføres nadveren som en fast del af højmessen. Samtidigt introduceres to nye
nadverindledninger, således at vi nu har tre nadverindledninger til brug ved nadver.
Som Kirsten Busch Nielsen gør opmærksom på, så er det – måske – en svaghed ved
den lutherske nadverforståelse, at den så stærkt og ensidigt fokuserer på syndsforladelsen som
nadverens vigtigste træk. En trofast kirkegænger og tidligere medlem af menighedsrådet i
Himmelev Sogn forklarer sin manglende deltagelse ved nadverbordet således: ”Jeg nægter at
bøje nakken og gå bodsgang” (mandlig kirkegænger, 72 år).21 Det er i øvrigt værd at notere
sig, at det er de medlemmer af kernemenigheden som ikke deltager i nadveren, som har den
mest teologisk ”korrekte” lutherske tolkning af ritualets betydning som syndsforladelse. Men
hvad mister man ellers af betydning, når man nadverteologisk sætter ”alt på èt bræt” (Busch
Nielsen 2002, 134)? Sikkert er det, at såvel taksigelsesaspektet som participationstanken er
gledet noget i baggrunden, hvorved en del af nadverritualets tydningspotentiale synes at være
blevet negligeret.
Jeg vil derfor i det følgende vende mig mod fire motiver, som er eller historisk har
været en central del af nadverforståelsen: Participation, taksigelse/lovprisning, sonoffer, og
ihukommelse. Når man ændrer på formuleringerne, som vi har valgt at gøre det i Himmelev
Kirke, ændrer man også næsten uundgåeligt på teologien i ritualet. Men hvilke motiver kan
man lade supplere det klassisk lutherske om ”syndernes forladelse”?

Nadverteologiske motiver
Nadveren som fællesmåltid og participation
I beretningen om to disciples vandring til Emmaus på Jesu opstandelsesdag, hører vi samtidigt
om en arketypisk gudstjeneste. Disciplene møder en fremmed, som udlægger skrifterne for
dem. Heri genkender vi gudstjenestens orddel med læsning og tolkning af det læste. Herefter
indbydes den fremmede til at spise sit aftensmåltid sammen med disciplene. Det er under dette
21

Bemærkningen blev fremsat ved nadverevaluering 19. februar 2017 – og det var interessant, at han og flere andre
ikke-deltagere har bidraget engageret og konstruktivt i hele forløbet.
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måltid, at den fremmede bryder brødet og i denne handling genkendes som den opstandne
Kristus – hvorefter han forsvinder. Mødet efterlader disciplene med mod og håb, og i stedet
for at flygte længere bort, vender de tilbage til fællesskabet i Jerusalem.
Det er ikke tilfældigt, at Lukas iscenesætter en Jesusepifani i et måltid. I de
evangeliske beretninger om Jesu liv, er det ofte måltidet, som er den centrale scene, hvorfra
handlingen udspiller sig.22 Og hvilke måltider!? For samtiden var det en forargelse, at Jesus
opsøgte og spiste med toldere, syndere, kvinder, prostituerede og urene. Hermed anerkendte
han på radikal vis mennesker, som ifølge samtidens normer ikke kunne anderkendes. Han
anvender således måltidet som værdiomvendende faktor i sit samvær med mennesker. Og i sin
sidste befaling til disciplene, sådan som Paulus lader Jesus sige det i 1. Korintherbrev, byder
han dem at fortsætte med denne praksis, fællesmåltidet, nu blot i Jesu navn.
At spise sammen med andre er en intim handling, som på én gang kan gøre os
sammenspiste og anerkende de andre mennesker som nogle, der er værdige at omgås. Vi kan
rynke på næsen af Mellemøstens stærke adskillelse mellem kønnene ved måltider, men
danskerne har faktisk selv en yderst restriktiv måltidspolitik. Udlændinge, som kommer hertil,
udtaler samstemmende, at det er ganske svært at få adgang til danskernes middagsborde.
Måltidet synes for danskerne at være ladet med en værdi som en intim familie- eller
vennebegivenhed. Det kunne således se ud til, at nadvermåltidets potentiale som provokation
og forargelse ikke er udtømt. Dette kræver imidlertid, at nadvermåltidet genkendes som et
fællesmåltid, hvad Nete Enggaards foreløbige fund fra Helsingør Stift og erfaringerne fra
Himmelev ikke synes at understøtte – her gik fortolkningerne af nadveren generelt ikke i
retning af et fællesskabsmåltid.23
Erik A. Nielsen påpeger i sin bog ”Den skjulte gudstjeneste” det pinagtige i påstanden
om nadveren som et fællesskab:
”…hvordan skal kirken med sandheden i behold fejre fællesskabets fest, hvis der
intet reelt fællesskab er mellem de mennesker, der deltager i nadveren? […] Man
kan spørge sig selv, hvor meget en symbolsk begivenhed kan afvige fra det, der
reelt finder sted, uden at den symbolske begivenhed bliver løgn eller utopi. […]

22

Se fx beretningen om Zakæus (Luk 19), bespisningsunderne (fx Matt 14, 13-21 og 15, 32-39), eller beretningen om
den prostituerede i farisæerens hus (Luk 7,36-50).
23
Enggaard 2016, 45.

11

Måske kunne man uddele [nadverens brød og vin] ved at sige ”Du er Jesu Kristi
legeme” og ”Du er Jesu Kristi blod”? (Nielsen 1987, 8 og 131-132).

Nielsen sætter det på spidsen, at her muligvis er et nadvermotiv, som er så negligeret, at det
næsten er fraværende, og som måske med fordel kunne tydeliggøres i ord og handling?

Nadveren som taksigelse og lovprisning
De nytestamentelige forfattere lader i varierende grad Jesus takke i forbindelse med sit sidste
måltid med disciplene.24 Taksigelsen og velsignelsen ligger i naturlig forlængelse af det
jødiske måltid, hvor disse elementer også indgår (særligt markant i forbindelse med sabbat og
helligdage).25 I det kristne måltid får takken imidlertid en lidt anden qua anamnesen,
hvorigennem Kristus bliver nærværende:
”Det betyder, at det ikke er brødets og vinens skabelsesgivne kvaliteter alene, der
takkes for, men takken kommer til at rette sig mod det forhold, at brød og vin (i
en indtil videre ikke nærmere præciseret forstand) medierer Kristi eget nærvær.
Det vil sige, at takken kommer til at rette sig mod en kvalitet som er ”nedbedt”
over måltidets spise og drikke…” (Nielsen 2017, 90).

Mens taksigelseselementet synes at have været fremtrædende i kirkens første århundreder,
træder dette motiv tilbage i løbet af middelalderen, da tanken om nadvermåltidet som offer
vinder frem. Såvel taksigelse som lovprisning indgår i Hippolyts nadverbøn (og i Ritualbogens
tilnærmede udgave af den, Tillæg til Alterbogen side 225-226), mens taksigelsen næsten ingen
plads har i nogen af Folkekirkens tre autoriserede ritualer, ritual A, B og C (Ritualbogen side
23-28).26 I Himmelevs nye ritual siges der til gengæld ”Tak for at vi må dele dette måltid med
dig og med hinanden” (bilag 1). Lovprisning er der til gengæld i Ritual B og C. Det er
tankevækkende, at et motiv, som har så dybe rødder i traditionen og i Ny Testamente, næsten
ikke har formået at sætte sig igennem liturgisk.

24

Matthæus lader Jesus velsigne brødet og takke for vinen (Matt 26,26-27), ligeledes hos Markus (Mk 14,22-25).
Paulus lader Jesus takke for brødet uden at velsigne det (1.Kor 11,24), mens Lukas lader Jesus takke for såvel brød
som vin (Luk 22,17-20). Senere i samme skrift lader han den åbenbarede Jesus velsigne brødet i beretningen om
Vandringen til Emmaus – her udelades altså taksigelsen helt (Luk 24,30).
25
Nielsen 2017, 89
26
Ritual C indledes dog (efter sursum corda) med ordene: ”Vi takker og lover dig”, Ritualbogen side 26.
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Ifølge Alexander Deeg har kirken her mistet et vigtigt tydningspotentiale i forhold til
nadvermåltidet. Han ønsker at styrke taksigelsesmotivet ved at genindføre offerkategorien.
Dette kan synes paradoksalt i en luthersk sammenhæng, men Deeg afgrænser sig udtrykkeligt
fra nogen gængs forståelse af kategorien ”offer”. Kategorien er såvel misforstået som
misbrugt, hævder han, idet man har (fejl-) tolket den som en udelukkende menneskelig
handling og som metode til fratagelse af skyld og synd. Dette er ikke den oprindelige tolkning
af offeret:
”Es handelt sich jeweils um konkrete, menschliche Vollzüge, die mit dem Opfer
in Beziehung gesetzt und dadurch besonders qualifiziert werden. Sie erscheinen
dann als von Gott gebotenes menschliches Handeln, auf dem die Verheißung liegt,
dass Gott in, mit und unter diesem Handeln begegnet. […] Das Opfer wird daher
im rabbinischen Judentum nicht „spiritualisiert“, sondern in seiner spezifischen
Spiritualität weitergeführt. Nicht primär der Aspekt der „Sühne“ ist dabei im
Blick (wenngleich dieser von den Rabbinen keineswegs ausgeblendet wird!),
sondern die Eröffnung eines Raumes der Begegnung von Gott und Mensch im
„Opfer“. Anders gewendet wird das „Opfer“ zu einer metaphorischen
Topographie für den Ort der Begegnung von Gott und Mensch, für das Geschehen
der Nahung” (Deeg 2011, 472-473).

Deeg tolker således ikke offeret som en rent menneskelig handlemåde, men som
etablering af et rum, hvor et møde mellem Gud og mennesker muliggøres på Guds
befaling:
”…so lässt sich doch sagen, dass es im Opfer weder um Katabasis noch um
Anabasis allein geht, sondern immer um die Dynamik der Heiligung im Sinne der
Begegnung von Gott und Mensch” (Deeg 2011, 475).

Mens tanken om det af Gud villede mødested mellem Gud og mennesker er overordentligt
interessant, og Deegs argumentation for hans tolkning af den gammeltestamentelige
offerkategori synes overbevisende, forekommer det en anelse problematisk at introducere en
term, offeret, som kræver så mange siders kvalificering for at kunne anvendes meningsfuldt i
en luthersk kontekst. Man kan spørge sig selv (og Deeg) om ikke det samme kunne have været
opnået ved en tydeliggørelse af taksigelseselementet, hvor man fx takker for at Gud har givet
os nadveren som det sted, vi kan møde ham?
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Nadveren som sonoffer
I alle de nytestamentelige vidnesbyrd om nadverindstiftelsen lader forfatterne Jesus sige, at
dette sker ”for jer”. Hermed lægges en teologisk tolkning ned over måltidet: Legemet og
blodet i skikkelse af brød og vin gives bort med et bestemt formål, nemlig den at være
stedfortrædende. Her gives allusioner til såvel pagtmotivet fra Det Gamle Testamente, særligt
Jer 31,34, hvor den gamle pagt omtales som mangelfuld i forhold til den nye pagt, som Gud
vil indstifte med loven lagt i hjertet og til Es 53 med motivet med Herrens lidende tjener:
”Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar” (Es 53,4). Tanken synes
beslægtet med den tanke, som Johannes lader Jesus fremføre: ”Større kærlighed har ingen end
den at sætte sit liv til for sine venner” (Joh 15,13). Forsoningstanken opsplittes teologisk i hhv.
den objektive og den subjektive forsoningslære,27 og offerterminologien ændrer sig markant
fra kirkens første tid til middelalderens katolske messe. I kirkens første århundreder nævnes
offertanken i forbindelse med menighedens frembærelse af det brød og den vin, som senere i
gudstjenesten anvendes i forbindelse med nadvermåltidet. Offeret har her udelukkende
karakter af et takkeoffer, heraf også ordet eukaristi brugt i forbindelse med nadver. 28 Senere
skifter tydningen af elementerne. I forbindelse med transsubstantiationslæren og i og med det
faktum, at elementerne konsekreres/forvandles inden de frembæres, bliver det offer, der
frembæres, ikke jordens frugter eller menighedens gaver til fællesskabet således som i
Oldkirken, men Jesus selv:
”Messen bliver således i det tredje og fjerde århundrede mere og mere til en
offergudstjeneste, ikke bare således at menigheden frembærer sine gaver, brød og
vin som et offer til Gud, men også således at det er Jesu Kristi offer på korset, der
gentages i nadveren. Offerhandlingen med den rettelig indviede præst bliver
således hovedsagen, mens menighedens nadvernydelse træder i baggrunden”
(Lodberg 2002, 85-86).

27

Anselm af Canterbury (1033-1109) formulerede den objektive forsoningslære. Her er den grundlæggende tanke,
at mennesket har syndet mod Gud, som med god ret er blevet vred. Derfor skal Gud forsones eller formildes. Da
mennesket imidlertid er så skadet af dets synd, kan det intet stille op for at formilde Guds vrede. Derfor må Gud
sende sin egen søn, for at han kan bringe det offer, der kræves. Da forsoningen har Guds vrede som objekt, kaldes
den for "Den objektive forsoningslære".
Heroverfor står den subjektive forsoningslære. Her er det Gud, der af kærlighed til mennesket sætter forsoningen i
stand ved at sende sin søn til jorden med budskabet om forsoning og tilgivelse. Jesus døde altså ikke for at mildne
Guds vrede. Jesu død på korset var snarere en naturlig omkostning og konsekvens af hans budskab. I "Den subjektive
forsoningslære" er Gud altså ikke er offerets genstand, men dets subjekt (McGrath 1997, 400-408)
28
Nielsen 2017, 82-84.
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Heller ikke sonoffermotivet nævnes som meningsgivende, hverken af Enggaards informanter
eller menigheden i Himmelev.

Nadveren som ihukommelse
Såvel Paulus som Lukas lader indstiftelsesordene inkludere et ihukommelsesaspekt, hvor
måltidet (også) får karakter af et mindemåltid. Der har i nyere tid været store debatter om
ordet ”ihukommelse” idet man har fremført, at der i dette begreb ligger andet og mere end
simpelthen det at mindes noget fortidigt. Med ordet ”ihukommelse” signaleres hele det
anamnetiske aspekt ved nadveren: Ikke kun det at mindes noget i fortiden, men også at dette
fortidige i nutiden gøres gældende som nærværende. Mens anamnesetanken er uomgængeligt
teologisk gods i forhold til nadveren, synes der ikke at være belæg for at hævde, at selve ordet
”ihukommelse” rummer en sådan merbetydning i forhold til fx ”at huske” eller ”at mindes”
noget. At komme noget i hu betyder simpelthen at huske på det. Når vi husker noget, er det
naturligvis nærværende for os i vores sind, i hvert fald så længe, vi husker det.
I øvrigt er det vel tydeligt, at der ikke kun er tale om at blive mindet om et måltid i
fortiden i og med at deltagerne i ritualet nu selv inkluderes i dette måltid som deltagere. Eller
som Bent Flemming Nielsen formulerer det:
”Som anamnetisk akt taler begivenheden ikke alene til deltagernes kognitive
forståelse og intellekt, men den indeholder dem og omslutter dem i deres aktuelle
måltidspraksis, inklusive deres historisk-legemlige eksistens” (Nielsen 2017, 86).

Frygten for at nadvermåltidet reduceres til blot og bart erindringsakt synes overdrevet, idet
Jesu måltid med disciplene netop genopføres i nuet og dermed gøres til gældende og gyldig
nutidig virkelighed for deltagerne. Flere af nadverdeltagerne i Himmelev Kirke gav udtryk for,
at nadveren faktisk indeholdt et meget tydeligt minde-aspekt. Kun var det ikke Jesus og hans
gerning, der blev mindet, men afdøde slægtninge, som man følte en stærk forbindelse til under
nadvermåltidet.
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Ny gudstjeneste i Himmelev – nu også med ny nadver
Som tideligere nævnt er højmessen i Himmelev blevet udsat for et omfattende
fornyelsesarbejde. Formålet har været ønsket om en større imødekommenhed og et princip om
forståelighed. Den seneste fornyelse har været en omformulering af nadverritualet. I
modsætning til de andre tiltag, som er blevet besluttet i et samvirke mellem præster og
menighedsråd, har menigheden været involveret i skabelsen og evalueringen af nadverritualet.
Processen begyndte i 2015, hvor kirkens tre præster og en organist indledte en række
møder med henblik på at ændre ritualet. Fra organistens side var der en ærgrelse over de
mange skift mellem tale og sang, fra præsternes side primært en oversættelsesdagsorden: Man
var ked af de mange arkaiske sproglige udtryk. Møderne resulterede i et forslag, som blev
bragt for menighedsrådet. Efter en livlig debat og mange rettelser, blev et ritualforslag
præsenteret for menigheden på to åbne møder i efteråret 2015. Også disse møder resulterede i
flere rettelser. Det nye ritual blev herefter taget i anvendelse 1. januar 2016. Vi har evalueret
erfaringerne med ritualet løbende. Ved et menighedsmøde 20. november 2016 deltog 21
personer og ved et menighedsmøde 19. februar 2017 deltog 28 personer. Deltagere var
primært regelmæssige kernekirkegængere. Herudover har vi løbende udvekslet holdninger
over kirkekaffen med en bred vifte af kirkegængere.
Vi valgte denne arbejdsproces, fordi vi har så gode erfaringer med
prædikenværkstederne, hvor folk har deltaget og debatteret livligt.29 Derudover så vi det som
en naturlig videreførelse af den lutherske tanke om det almindelige præstedømme. Her
forventes den almindelige kirkegænger at kunne tage et medansvar for det kirkelige liv. Vi
ville gerne give menigheden et medejerskab over dens gudstjeneste, og det var baggrunden
for, at vi inviterede den helt ind i ”ritualværkstedet” og gav den indflydelse på selve ritualets
udformning.
Evalueringen gav bl.a. følgende indsigter:
 Menigheden ønskede ikke at vende tilbage til de gamle ritualer (ritual B eller C).
 Menigheden var over en bred kam glade for forenklingen.

29

Med inspiration fra McClures tanker om ”the roundtable pulpit” har vi haft prædikenværksteder i Himmelev Kirke
siden 2013.
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 Menigheden savnede en større grad af menighedsdeltagelse i ritualet fx i form af en
fast nadversalme som del i ritualet.
 Menigheden påpegede flere sproglige og teologiske uklarheder i ritualet: Hvad sættes
vi fri fra? Og hvad er håbet et håb om? Og kan man i det hele taget tillade sig at lave
om på selve indstiftelsesordene?
 Menigheden ville meget gerne arbejde videre med emnet i form af studiekredse og
foredrag.
 Det blev besluttet at fortsætte med ritualet indtil en helt endelig udgave foreligger.
 En enkelt kirkegænger (en pastor emeritus) delte slet ikke de andres begejstring. Hans
indvending er, at ritualet ikke er lavkirkeligt, men ”fladkirkeligt”! To andre spurgte til,
hvor ”mystikken” var blevet af?
 Tre kirkegængere havde aldrig før deltaget i altergang, men var nu begyndt på det.

Formålet med evalueringen var dels at efterspørge hvad menighedens erfaringer med det nye
ritual var. Gav det mening at gå til nadver med det nye ritual? Svaret herpå var bekræftende.
Dels ville vi, som stod bag ritualets præcise formuleringer, gerne lade os ”forstyrre” af
menighedens indsigter: Måske havde de set eller forstået noget, vi ikke havde set eller
forstået? Dette viste sig i høj grad at være tilfældet. Derfor der nu er igangsat en proces, hvor
ritualet revideres, og hvor der tages højde både for menighedens valide kritikpunkter og for
præsternes fornemmelse af, at ritualet trænger til en grundigere teologisk bearbejdning, hvor
der bl.a. åbnes op for at flere teologiske motiver kan gøres gældende.

Himmelev-ritualet – værsgo’, så er der serveret!
Himmelevs nye nadverritual lægger sig i form og indhold tættest op ad nadverritual A.30
Ritualet ses i sin fulde ordlyd i bilag 1. Det indledes med et par korte sætninger, som anslår
såvel participationstanken som frisættelsen og ihukommelsesaspektet (fortid – nutid –

30

I Enggaards undersøgelse fra Helsingør Stift fremgår det, at mens 52% af de responderende præster anvender
ritual B og 48% ritual C er der ingen af dem, der anvender ritual A!
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fremtid). Herefter følger en nadverbøn, som indholdsmæssigt lægger sig ganske tæt op af de
autoriserede nadverbønner. Her understreges igen Jesu nærvær, fællesskabsaspektet og
ihukommelsen. Tilgivelsen og syndsforladelsen nævnes også.
Herefter følger fadervor (som fremsiges i kor) og indstiftelsesordene. Også
indstiftelsesordene er blevet moderniseret ud fra Ritualbogens forlæg for at gøre den sproglige
linje i ritualet konsekvent. Hermed er både ”ihukommelse” og ”syndernes forladelse”
bortfaldet eller erstattet af andre ord. Muligvis er dette det mest kontroversielle punkt i hele
fornyelsen af nadverritualet.31 Ved evalueringen af Himmelevs nadverritual blev det fremført
af enkelte medlemmer af menigheden, at det at mindes noget ”slet ikke var ligeså meget” som
det at ihukomme noget. Vi mindes fx en afdød, men det er jo ikke det, der er på færde i
nadveren, hvor vi ganske vist mindes Jesus, men på en måde, så det får betydning for vores liv
nu og her. Dette vil jeg dog mene faktisk også gør sig gældende i forhold til det at mindes en
afdød, som kan have varig og gyldig betydning for vores liv nu og her. Spørgsmålet er, om
argumentet holder såvel psykologisk som teologisk?
Efter en større debat om netop dette forud for skabelsen af nadverritualet endte
diskussionen imidlertid for Himmelevs vedkommende med, at ordet ”ihukommelse” i
indstiftelsesordene blev erstattet med ordene ”til minde om mig”. Denne nyoversættelse er
blevet kritiseret af såvel medlemmer af menigheden som implicit af Deeg, der i det at citere
netop ser en stor værdi, et møde med noget fremmed. I og med citatet lader vi os tiltale af en
anden stemme:
”Mit Michail Bachtin stößt er auf Heterophonien – und vor allem auf das Zitat als
Sprachform dieser Indirektheit. „Wer eine Rede zitiert, wiederholt nicht etwas,
was gesagt wurde, er wiederholt das fremde Sagen […]. Die Verdoppelung und
Vervielfältigung des Sagens schließt ein, daß in der eigenen Stimme fremde
Stimmen mitanklingen […]. Wer zitiert, ist nicht schlechthin Herr oder Herrin des
Redens und Schreibens. Die Rede in der Rede bedeutet zugleich ein Reden von
einer anderen Rede her“ (Deeg 2011, 338).32

31
32

Dette til trods for at heller ikke indstiftelsesordene er et ordret og direkte citat fra Ny Testamente!
Deeg citerer(!) her selv Bernhard Waldenfels.
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Indstiftelsesordene følges af det noget prosaiske ”værsgo”. Tanken var, at det daglige
middagsmåltid skulle klinge med og give folk lyst til at deltage i dette noget mere særlige
nadvermåltid.
Efter uddelingen, hvor lægfolk uddeler brødet og præsten vinen, lyder
bortsendelsesordene, hvor igen participationen med Kristus og tilgivelsen understreges, mens
participationen med de andre kirkegængere slet ikke nævnes, hvad der retrospektivt kan undre,
eftersom det har været et tema i såvel indledning som nadverbøn.

Synet på ritualer
Det er med sindsro, lutherske teologer og præster har iagttaget den voldsomme diskrepans i
den akademiske og kirkelige opmærksomhed der vies helholdsvis prædikenen (som er blevet
anset for uhyre vigtig) og ritualet eller det kultiske (som man ikke har beskæftiget sig
tilsvarende meget med). Vi har endda nyere ritualteori i ryggen, når vi fortsat anvender
ritualer, hvis ordlyd og udformning er 100 år gammel. Siden antropologen Roy Rappaport
talte om ritualernes kanoniske indhold, som hævdedes i ritualet, og som deltagerne umærkeligt
indoptog og gjorde til deres egen mening qua deres deltagelse i og accept af ritualet, er
ritualforskningen kommet langt.33 Rappaport opdeler ritualets betydning i to: Det kanoniske
indhold, som svarer til det semantiske, dogmatiske indhold, som teologien har beskæftiget sig
meget med i forhold til kirkens ritualer. Og det selvreferentielle indhold, som er det,
deltageren kommunikerer til sig selv og omverdenen om sig selv qua sin blotte deltagelse i
ritualet.34 Ritualforskere (fx Cecilie Rubow) synes nu at have empirisk belæg for at mene, at
deltagelse i ritualer ikke nødvendigvis medfører nogen form for kognitiv accept af ritualets
dogmatiske eller semantiske indhold. Tværtimod medbringer deltageren sin egen forudfattede
mening til ritualet og anvender denne til at få ritualet til at give mening. Man kan tale om, at et
ritual har et dobbelt forfatterskab – hvor deltageren bidrager med sin egen fortolkning, som
ikke nødvendigvis er sammenfaldende med den intenderede:
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Nielsen 2002, 187.
Johansen 2009, 86.
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”På den måde er deltagerne i et ritual på den ene siden ikke forfattere til
handlingen, og på den anden side er de netop forfattere til handlingen.
Konsekvensen af det dobbelte forfatterskab er […], at ritualer ikke kan siges at
have nogen selvstændig iboende betydning, og derved at det heller ikke er præcist
at betegne ritualer som et middel eller locus for kommunikation. Den ritualiserede
handling opnår kun en betydning via, hvad man i et dansk sprogspil kan kalde
deltagernes ”behandling” af arketypen” (Rubow 2000, 45).

Dette syn på ritualer, som også Enggaards data og erfaringerne fra Himmelev Kirke indikerer
har noget for sig, synes at fortælle os noget ganske væsentligt: At vi må tage hensyn til, at folk
deltager i ritualer med en egen forudforståelse, og at deres tolkning af ritualets indhold og dets
teologiske betydning, kan gå i (næsten) alle retninger. Det er det samme forhold, som
Marianne Gaarden har påvist også gør sig gældende ved prædikenen35, og som Nete Helene
Enggaards tentative resultater fra en undersøgelse af seks kernekirkegængeres seks ganske
forskellige syn på nadveren påviser.36 Der er (mindst!) tre mulige konsekvenser, man kan
drage af dette syn på fortolkningspluraliteten i ritualer: For det første, at vi skal lade ritualerne
være i fred. Folk får alligevel kun den betydning ud af et ritual, som de selv bringer med sig.
Vi kan slet ikke styre deres tolkning. For det andet, at fortolkningsdiskrepansen skyldes
uvidenhed, hvorfor menigheden kan og skal oplæres til at have en homogen tolkning af
ritualet. For det tredje (og det er den konsekvens, vi har valgt at drage i Himmelev Kirke): At
vi må søge at gøre ritualets mening tydeligere og samtidigt åbne op for at flere motiver kan
aktiveres i forbindelse med deltagelse i ritualet i er erkendelse af, at vi ikke kan ”styre”
deltagernes tolkning.
Der hersker i Danmark en høj grad af liturgisk konservatisme, som er ganske unik i
Nordeuropæisk sammenhæng. Det kan man naturligvis ikke laste den nyere ritualteori for,
men snarere det faktum, at den lutherske kirke generelt har et uforløst forhold til ritualerne.
Den ensidige fokusering på de reformatoriske grundprincipper sola scriptura, sola fide og sola
gratia har efterladt os lidt hjemløse med hensyn til en kultisk adfærd:
”Vi har et brudt, ikke et umiddelbart eller ligefremt forhold til ritualer.
Reformationens sola fide, som er nedfældet i bekendelsesskrifterne i form af
læren om at den retfærdiggørende tro skænkes igennem ordets forkyndelse
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Gaarden 2015, 131.
Enggaard 2016, 45.
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(Confessio Augustana 4 og 5), har gjort et uudsletteligt indtryk på det
protestantiske sindelag” (Nielsen 2004, 97).

På dansk grund har den tidehvervske bevægelse og den dialektiske teologi ligeledes haft stor
indflydelse med dens syn på enhver menneskelig religiøs aktivitet som et udtryk for
menneskets iboende syndighed og forsøg på at hæve sig op til Gud og noget, som effektivt
burde modsiges i prædikenen:
”Det betyder da, at liturgien fra først til sidst må genspejle menneskets
indrømmelse af dets uvillighed til at have livet på Guds betingelser, hvor meget
liturgi end tager sig ud som menneskets lydighed i retning af at give Gud hans ære
[…]. Den eneste helt præcise måde, hvorpå man kan udtrykke denne indrømmelse
af gudstjenesten som et syndigt foretagende midt under selve gudstjenestens
afvikling, består i, at mennesket, der kommer, som var det en ordets gører, lader
sig anvise gennem liturgiens gang pladsen som en ordets hører, således at
gudstjenesten, der efter sagens natur stræber mod at være menneskets gerning for
Gud ud af den fromme formåen, hver gang på ny destruereres til at blive Guds
tale til mennesket i den skyldige afmagt” (Pedersen 1969, 214).

Prædikenens og forkyndelsens opgave er således at destruere eller i hvert fald modsige det
kultiske element i gudstjenesten. Kultisk handlen er er at forstå som en snedig form for
gerningsretfærdighed.
Der bliver i disse år gjort forsøg på at nytænke ritualernes rolle i en luthersk kontekst.
Således har Kirstine Helboe Johansen i sin ph.d.-afhandling fra 2009 søgt at nytænke ritualets
rolle ud fra en luthersk evangelisk teologisk forståelse og i opposition til den dialektiske
teologis ritualforskrækkelse37. Hun argumenterer for, at en mere positiv ritualforståelse er en
nødvendighed for kirkens overlevelse. Det er nemlig gennem ritualerne, religion huskes og
overleveres, og det er også gennem ritualerne, Gud får relevans. 38 Johansen gør op med
Luthers skelnen mellem ritualets ydre og indre elementer – dets fysiske og sansbare
gestaltning og dets usynlige trosindhold. Denne skelnen, som var nødvendig for Luther i hans
hans sola fide-teologi og hans opgør med gerningsretfærdighed og ritualernes misbrug, er ikke
nødvendig for Johansen, når hun holder en lup hen over højmessens ritualer:

37

Johansen afviser dog ikke fuldstændigt den dialektiske teologis bestræbelser, idet det er hende magtpåliggende at
drive teologi på religionskritikkens præmisser, ligesom også den dialektiske teologi gør det.
38
Johansen 2009, 209-211.
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”Hvis sakramentets ydre elementer i Luthers øjne primært er til for de svages
skyld, er ethvert menneske i et kognitionsteoretisk perspektiv en svag sjæl, fordi
der ikke gives nogen vej uden om de naturligt givne kognitive tilbøjeligheder.
Ritualets handlingselement og dermed dets etablering af umiddelbart relevans og
forpligtelse er således ikke et pædagogisk hjælpemiddel på vej til ritualets
egentlige betydning. Handlingen har fuld del i betydningen” (Johansen 2009, 201202, min fremhævning).

Johansen skelner altså ikke mellem den indre tro og de ydre ritualiseringer af denne tro –
tværtimod knytter hun dem helt tæt sammen og ser ikke ritualiseringen som et resultat af en
indre tro, men i lige så høj grad den indre tro som et (muligt) resultat af deltagelse i ritualer.
Hun hævder således, at ”ritualer ikke nødvendigvis er resultat af overbevisning, men i lige så
høj grad medfører overbevisning” (Johansen 2009, 108). Dette beror på, at ritualer
kommunikerer på flere måder. I religiøs sammenhæng har de ofte et kanonisk, dogmatisk
indhold. Dette kalder Johansen for ”symbol”. I forhold til nadverritualet er det netop dette,
som har været genstand for debat og forskning i de sidste 2000 år. Langt vigtigere er dog den
dimension ved ritualet, som Johansen kalder ”magi”. Hermed tænkes ikke på en traditionel
vestlig definition af magi som fx en primitiv manipulation af en gud, men på det forhold, at
”magi er en rituel handling, som forandrer sin patient med usædvanlige midler.
[…] Ethvert ritual, som fremstår eller fortolkes som virkningsfuldt af usædvanlige
årsager, er et magisk ritual, hvad enten det er en regndans eller en barnedåb”
(Johansen 2009, 101-102).

Hvor lutherske teologer traditionelt har betonet den symbolske dimension ved ritualet og
underspillet den magiske, foretager Johansen den modsatte manøvre. Hun vil gerne
opkvalificere den magiske dimension, fordi det er her, ritualets tiltrækningskraft ligger:
”…en teologisk position, som i princippet gør det umuligt for mennesket at nærme
sig Gud, har svært ved at fastholde en given guds relevans. Hvis mennesket ikke
kan opsøge Gud og forsøge at skabe rammerne for kontakt på eget initiativ, bliver
guden uinteressant. Det bliver umuligt at indgå i social interaktion med
guddommen, og derfor bliver det i sidste ende umuligt at betragte guddommen
som en egentlig agent, som har relevans i den enkeltes liv. Derfor er ritualet
vigtigt, fordi der her er skabt et autoriseret rum for kontakten med Gud…”
(Johansen 2009, 211).
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Også fra homiletikken kender vi til forestillingen om ”rum”, hvor ting kan ske. Når Marianne
Gaarden skal sætte ord på, hvad der sker, når en prædiken mødes af en tilhører, taler hun om,
at der opstår et tredje rum, noget nyt:
”Det er ikke prædikantens intenderede mening. Det er heller ikke kirkegængernes
erfaringer. Det er noget tredje, et overskud af mening eller betydning, der først
dukker op i selve prædikensituationen” (Gaarden 2015, 115).

Der sker således noget nyt, når en kirkegænger lader sig møde af en prædiken – ny mening
opstår, som kan komme bag på både kirkegænger og præst.
Johansen forfølger den samme tanke, når hun anvender teorien om blending i forhold
til ritualerne:39
”Ud fra blending-teori er det muligt at forstå ritualet som den struktur, der
muliggør interaktion mellem den transcendente og den menneskelige verden, og
dermed gør det muligt for ritualet at have en virkning på den menneskelige verden
enten gennem rituelle agenter objekter eller rituelle agenter […]. Magi betegner
da den virkningsfuldhed, der skabes i mødet mellem de to domæner i ritualet, når
der opstår nye muligheder for at udfylde aktørens plads” (Johansen 2009, 103).

Forestillingen om et tredje rum har muligvis noget for sig – også når vi taler om rituel
deltagelse. Påfaldende er det i hvert fald, at ingen af Nete Helene Enggaards seks
nadvergæster har en fælles fortolkning af det ritual, de deltager i så hyppigt. Det samme har
vist sig at være gældende i Himmelev Kirke, når vi har haft møder om nadver og evaluering af
nadverritualet. Her vægtlægges vidt forskellige ting i nadveren, og kun meget få af dem har
forbindelse til nadverens teologiske indhold forstået som fx syndsforladelse. Dette synes at
understøtte teorien om ritualets dobbelte forfatterskab samt teorien om et tredje rum:
”Således spiller i den rituelle praksis og deltagelse passivitet og aktivitet, fælles
og individuelt, for de enkelte nadvergæster sammen på måder, der ikke
nødvendigvis harmonerer med den teologiske forståelse af sakramental passivitet
og fællesskab. […]. Det er fx tankevækkende, hvor lidt fremtrædende forståelsen
af sakramentet som fællesskab og syndstilgivelse er: For flere forbindes
sakramentet med en personlig og individuel stund, mens fællesskabsmotivet kun
hos ganske få er nærværende. Desuden knytter størsteparten af nadverdeltagerne

39

Blending-teorien er lanceret af Gilles Fauconniers og Mark Turner i deres ”The way we think: conceptual blending
and the minds hidden complexities”.
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sakramentets syndstilgivende aspekt til konkrete enkelt- og handlingssynder”
(Enggaard 2016, 45).

Er det problematisk, at kirkegængere over en bred kam fortolker højmessens kerneritual så
vidt forskelligt? Ikke nødvendigvis. Forskningen synes at pege på, at det i hvert fald er et
uomgængeligt vilkår. Og kravet om indre tro og tilslutning til ritualets dogmatiske indhold er
under alle omstændigheder en relativt ny opfindelse i og med reformationens inderliggørelse
af troen. Måske er rituel deltagelse uden indre overbevisning og med individuel tolkning
snarere en tilbagevenden til en slags religiøs normaltilstand?
Virkeligt problematisk (kirkeligt set) bliver fortolkningspluraliteten først i det øjeblik,
hvor folk ikke længere deltager i ritualet. Og så er vi tilbage ved nadveren som et skelsættende
sakramente. For situationen i de fleste folkekirker i dag er jo den, at kernemenigheden går til
nadver, mens de lejlighedsvise kirkegængere bliver siddende.
”Hvor nadverdeltagelse tidligere signalerede særligt behov for syndstilgivelse,
signalerer nadverdeltagelse i dag i højere grad ”kernemenighed”. Nadverens
teologiske indhold har ikke ændret sig, men dens offentlige signal ændrer sig med
praksis og almindelig konsensus. […]. Nadveren [opleves] primært som
virkningsfuld af de særligt indviede, som i forvejen kender det kristne
fortolkningsunivers. Det viser sig tydeligt deri, at nadveren er et tilvalgsritual,
hvor nogle bliver siddende og andre vælger at deltage i nadveren” (Johansen 2013,
85).

Hvis vi skal tage Johansens hævdelse af, at rituel deltagelse kan medføre tro og overbevisning
for pålydende, så er det vel uheldigt, at de fleste danskere vælger ikke at handle på en måde,
der kunne styrke deres tro og bekræfte deres tilhørsforhold til kristendommen som
trosforestilling og folkekirken som organisatorisk fællesskab?
Det er disse overvejelser, der ligger til grund for det nye ritual i Himmelev. Her var
der et stærkt ønske fra menighedsråd og præster om en høj grad af nadverdeltagelse.
Spørgsmålet er, om en sproglig forenkling er den bedste vej at gå? Det vil mange være uenige
i. I det følgende vil jeg fremføre noget af den kritik, som Himmelev Kirkes nye nadverritual
indbyder til.
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Forståelighed i nadverritualet – kritisk belyst
Det var i udgangspunktet et forståelighedskriterium, som lå til grund for ændringerne i
Himmelevs højmesse. Der var desuden en fornemmelse af, at den teologiske tydning af
nadveren i det førhen anvendte ritual (ritual B) var for ensidig i sit fokus på syndsforladelsen
og offermetaforikken. Vi ønskede at åbne op for et mere flertydigt tolkningspotentiale.
Spørgsmålet er imidlertid, om forståelighed overhovedet er et meningsfyldt kriterium
at lægge ned over gudstjenesten som sådan? Er det vigtigt, at det, som siges i fx nadverritualet,
kan forstås af alle? Eller er det tværtimod en kvalitet, at der her anvendes et helt anderledes
sprog, og at helt forskellige gudsbilleder mødes og brydes i gudstjenesten?
Deeg sætter det på spidsen, når han direkte anklager de forståelsesorienterede
gudstjenester for at være et narcissistisk projekt, hvor man (syndigt) søger at bemægtige sig
det fremmede og i stedet for at lade det forblive fremmed vil gøre det til sit eget:
”Eine Art narzisstisch-liturgische Endlosschleife wäre die Folge nostrifizierender
Aneignung des Fremden, ein Verharren auf einem ‚liturgischen Spiegelstadium‘
im Sinne Lacans. Die gut gemeinte Angleichung an die Erfordernisse der
‚Gegenwart‘ unter gleichzeitiger Abschleifung aller möglicherweise anstößigen
Spuren des Fremden hätte eine – in Aufnahme des Mythos von Narziss – tödliche
Konsequenz. Tödlich aber wäre diese Nostrifizierung auch in theologischer
Perspektive zu nennen: Wo starke Subjekte liturgisch nur noch um sich selbst
kreisen und selbstverliebt in die spiegelnde Wasseroberfläche blicken würden,
wären sie – in Luthers Vokabular – als in sich selbst verkrümmte Sünder zu
bezeichnen” (Deeg 2011, 340).

Deeg advarer her mod den tendens der kan være til at præsten søger at bemægtige sig
gudstjenesten. Her kan Nete Enggaards empiriske undersøgelse bidrage med nogle
interessante perspektiver. Enggaards resultater tyder på, at optagetheden af det semantiske
indhold og sproglige ordlyd i bønner og ritualer, er større blandt præster end blandt
kirkegængere:
”Deltagerne hæfter sig dog ikke ved i nævneværdig grad ved bønnernes konkrete
ordlyd eller indhold, fx tager man ikke den store notits af graden af eventuel
sproglig fornyelse i kollekter og bønner. Det er snarere bønnernes funktion i
gudstjenesten, at skabe en åbning, stemning m.m., der har at gøre med evnen til
at modtage, som deltagerne forbinder kollekter og bønner med” (Enggaard 2016,
26).
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I Himmelev Kirke lægger vi et stort arbejde i lige præcis fornyelsen af bønner, og vi anvender
ofte ”Den Nye Aftale”, når vi læser epistlerne. Spørgsmålet er, om dette egentligt høres af
menigheden?
På en nyligt afholdt homiletikkonference40 slog forfatter Merete Pryds Helle fast, ”at
hun gerne ville have sig betakket for at få indholdet ind med skeer”, når hun gik til
gudstjeneste. Der skulle også være rum for at tænke selv, alt skulle ikke forklares og
pædagogiseres. Det er det samme synspunkt digter Søren Ulrik Thomsen gør sig til fortaler for
i essayet ”Pro Ecclesia”:
”…det er at se ned på disse mennesker [de unge], hvis de skal berøves muligheden
for at stifte bekendtskab med højmessens skønhed og dybde, fordi man tror, at alt
andet end rockmusik går hen over hovedet på dem. […] det der foregår i kirken,
sker – og skal kun ske – i dette kultiske rum. Hvad det gælder om, er derfor at
holde fast i denne kirkens Andethed…” (Thomsen 2005, 191).

Thomsen begræder, at der er blevet skrevet salmer efter Jakob Knudsen og sætter pris på den
vanskeligt tilgængelige højmesse, som kun langsomt åbner sig for den regelmæssige
kirkegænger. Og regelmæssigheden er vigtig, hvis man skal kunne få noget ud af højmessen.
Regelmæssighed – og så den sproglige konservatisme:
”Også på det sproglige plan tror jeg nemlig, at man tager grundigt fejl, når man
forestiller sig at få flere i tale ved at rette alle de klassiske formuleringer ind efter
nutidens dagligsprog (som i øvrigt forældes lynhurtigt). For svarer den lille
fremmedhed i kirkens sprog ikke udmærket til følelsen af at stå over for noget
ufatteligt” (Thomsen 2005, 192)?

Såvel Helle som Thomsen ville sandsynligvis ærgre sig, hvis de kom til gudstjeneste i
Himmelev, hvor vi netop har gjort meget ud af, at man skal kunne få noget ud af at deltage i
højmessen, også selvom man ikke deltager regelmæssigt. For mens såvel dåbsritualet som
nadverritualet er omgærdet af en højtidelig stemning med en alvorlig tilsigelse og
guddommelige og autoritative udsagn fra Vorherres egen mund, så er begge jo fremført i et
nutidigt forståeligt sprog, som måske ikke lader så meget være overladt til fantasien.
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Også Deeg leverer en svidende kritik af pædagogiserende og homiletiserende
gudstjenester, herunder også tematiserende gudstjenesteindledninger. Hvis alting skal
forklares, så indtræder en slags ”sproglig fordobling”, hvor en handling først beskrives og
forklares og først derefter udføres:
„Liturgie hat kein Thema. […] … eine thematische Strukturierung nämlich
bedeute unausweichlich die Preisgabe der „liturgische[n] Feier“ zugunsten einer
didaktisch arrangierten Sequenz. Der Sonntagsgottesdienst werde zu einer
Morgenfeier mit einem durch Lieder und motivierende Texte gerahmten (Predigt)
Vortrag. […] Es ist das Zutrauen zum gesprochenen Wort in ‚Tateinheit‘ mit dem
Misstrauen gegenüber allen ‚nur‘ äußeren Zeichen, das das Phänomen verbaler
Verdoppelung hervorruft” (Deeg 2011, 173-174).

Helle og Thomsen lægger sig begge op af det syn på gudstjeneste, som også Erik A. Nielsen
udfolder i ”Den skjulte gudstjeneste”. Her ses gudstjenesten som et mystisk drama og der
lægges derfor vægt på det skønne og det medrivende – og mindre på det dogmatiske indhold
eller semantiske betydning. Gudstjenesten skal gøre noget ved sine deltagere, hvis den ikke
skal være tam og bleg og irrelevant. 41
Spørgsmålet er så, om en helt klassisk højmesse lige efter ritualbogen formår at drage
sine deltagere med sig ind i det store drama. Formår den at gøre sig selv relevant? Gør den
faktisk noget ved folk – udover at kede dem til døde? Og hvis forudsætningen for at forstå den
klassiske højmesse (som Søren Ulrik Thomsen hævder) er meget regelmæssig deltagelse, hvad
stiller vi så op med det faktum, at de allerfleste af folkekirkens medlemmer aldrig nogensinde
opnår en så regelmæssig gudstjenestedeltagelse, at gudstjenesten vil åbne sig op for dem?
Thomsens hævdelse af ”den lille fremmedhed i kirkens sprog” er i øvrigt muligvis en kæmpe
underdrivelse. For den gængse kirkefremmede kirkegænger er der ikke tale om en lille
fremmedhed. Snarere sort tale.42 Og hans og andres lovprisning af kirkens sproglige
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Deeg kunne for en umiddelbar betragtning se ud til at gøre sig til fortaler for selvsamme, konservative
gudstjenestesyn. Her bør dog forskellene mellem evangelisk dansk og tysk kirkeliv tages med i betragtning. Mens
Folkekirken har været sen til at favne liturgisk fornyelse, har den tyske, evangeliske kirke været hurtigere til at
eksperimentere med formen. Den gudstjenestetype, som Deeg så heftigt ironiserer over og kritiserer, ligger derfor
temmelig langt fra en normaldansk højmesse (også de højmesser, som har regibemærkninger).
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På et stiftspræstestævne i Roskilde Stift i juni 2012 trådte Anna Helleberg Kluge på scenen og indledte en
gudstjeneste med en sang på latin. Herefter fulgte oplæsninger fra hhv. en medicinsk lærebog og en teknisk
brugervejledning. Dette blev fulgt af endnu en salme på latin og mere oplæsning fra et medicinsk leksikon. ”Dette er
den almindelige kirkegængers oplevelse af en almindelig højmesse i dag – helt frem til prædikenen er det én omgang
uforståeligt hokus pokus” (Anne Helleberg Kluge, foredrag på Liselund, juni 2012).
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konservatisme som nødvendig forudsætning for at møde ”det andet” synes noget arbitrært
fastlagt. Det sprog, som fremhæves som ”det rigtigt kirkelige” er jo blot sproget, som det tog
sig ud for 100 år siden. Thomsen ville næppe sætte pris på en gudstjeneste foretaget på
middelalderdansk?
Et andet – muligt – forsvar for det kryptiske element i gudstjenesten kommer fra
homiletikken. I Marlene Lorensens fokus på Bakhtin tilfører hun homiletikken nye indsigter
vedrørende polyfoni i prædikenen:
”…a polyphonic approach to authoring, like that of Dostoevsky, may be able to
”orchestrate” many heteroglot voices so that their differences are allowed to
interact and accentuate each other rather than being subsumed under one
dominating voice. […] The polyphonic author, as exemplified by Dostoevsky,
relinquishes these monological privileges in favor of polyphonic interaction
between author, “heroes” and readers. […]. This means that the addressee does
not just hear one voice, that of the author, but many voices…” (Lorensen 2014,
65-66).

Når det polyfoniske har en så fremtrædende plads hos Bakhtin og hos Lorensen, er det fordi,
det er i mødet med den anden, at vi ”kommer til os selv”, altså bliver i stand til at tænke og
erkende om de ting, der møder os. Det er her, forandringspotentialet ligger, som kan gøre
vores verden større og vores fortolkningshorisont bredere. Det er derfor prædikener bør være
ægte dialogiske, og ikke blot tilsyneladende.43 Det er et sådant ønske om en ægte dialogisk
prædiken, som har ansporet dannelsen af prædikenværkstedet i Himmelev. Spørgsmålet er, om
det er muligt at overføre denne tanke til gudstjenesten i sin helhed, og ikke kun til den del af
gudstjenesten, som har med prædikenens ”frie ord” at gøre? I så fald kunne der her være et
forsvar for såvel fremgangsmåden i Himmelev Kirke, hvor menigheden kommer ind som det
forstyrrende og konstruktive element i ritualproduktionen, som for det kryptiske ritual.
Hermed indføres nemlig en ganske anderledes stemme i gudstjenesten – ikke præstens egen
stemme, ikke menighedens egen stemme, men ritualets stemme, som qua sin uforståelighed
med al tydelighed har en anden afsender end prædikenen. I ritualet kan menigheden også lade
sig møde af et ganske andet gudsbillede, som det fx er tilfældet ved en højmesse, hvor

43

Jeg refererer her til de fup-dialogprædikener, hvor to præster står og har en samtale, men i virkeligheden siger det
samme. Genren er desværre ganske ofte brugt ved børnegudstjenester. En prædiken bliver dog ikke dialogisk ved at
komme ud af to munde. Dialogisk bliver den, når den rummer flere standpunkter.
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prædikenens gudsbillede er ”Jesus er vores bror og accepterer os, som vi er”, mens
nadverritualets gudsbillede er ”den almægtige Gud, som troner over synderne”.
Også Deeg gør sig til forsvarer for at lade gudstjenesten være det sted, hvor vi lader
os møde af noget fremmed. Det er netop, når vi mødes af det, vi ikke kan sige os selv, at vi får
muligheden for at ændre perspektiv:
”Das Individuum wird herausgerissen aus seinem Ort und in der Begegnung und
durch die Begegnung an einen neuen und anderen Ort versetzt; phänomenologisch
gesprochen: aus seiner gewohnten Welt in eine Zwischensphäre; theologisch
gesprochen: aus der Welt der Sünde in die Welt des Glaubens – ohne freilich in
einer schlichten binären Opposition entweder das eine oder das andere eindeutig
‚sein‘ zu können (Luthers berühmte „simul“-Formel wehrt einer Ontologisierung
des glaubenden Subjekts!)” (Deeg 2011, 341).

Her ligger Deeg på linje med den danske billedkunstner, Thomas Kluge, som netop
dyrker det usagte, de tomme huller mellem motiverne:44
”In einer künstlerischen Metapher: Ist es das nicht übermalte „Weiße“ im Bild,
das die entscheidenden Leerstellen setzt – und dazu führt, dass aus einem
dialogisch inszenierten Monolog ein Dialog werden kann?” (Deeg 2011, 346).

Der synes således at være masser af grunde til ikke at gøre, som i Himmelev: Ændre på
ritualerne ud fra et forståelsesmæssigt og teologisk hensyn. Det reducerer det mystiskophøjede, det efterlader kun ringe plads til at tænke selv, og hverken præst eller menighed
oplever et autentisk møde med det helt andet, hvis hele gudstjenesten bare er et spejlbillede af
præstens egen fantasi (eller mangel på samme). Ud fra et ritualteoretisk synspunkt mister
ritualet muligvis lidt af sin tiltrækning og aflastende funktion, hvis folk selv har været aktive i
produktionen af det?

Kan man ændre på ritualerne? Tre pejlemærker
Det er imidlertid værd at overveje, om ikke forsvaret for den klassiske højmesse delvist er et
elitært projekt. Det fremføres sædvanligvis af mennesker med et enormt sprogligt og
akademisk overskud, som selv har haft glæde ved langsomt at komme ind under huden på
44

Se fx Kluges opstandelsesbillede af en mælkebøtte i denne opgaves indholdsfortegnelse.

29

gudstjenesten. Men er det rimeligt at sende menigheden i skolestue hos Vorherre, og er det
nødvendigt at gudstjenesten ikke kun på det indholdsmæssige plan men også på det rent
sproglige niveau er kryptisk og vanskeligt tilgængelig?
Ud fra et klassisk luthersk standpunkt synes det at være vanskeligt at forsvare. Luther
gjorde jo netop op med den vanskeligt forståelige gudstjeneste, som mere eller mindre blev
foretaget hen over hovedet på menigheden. Jeg vil påstå, at den 35-årige dåbsfar, som ikke
forstår kirkens sprog, ikke forbinder noget med læsningerne og ikke kan synge med på
salmerne, fordi tonelejet er for højt, ikke nødvendigvis er meget bedre stillet end
middelalderens deltager i den latinske messe. Og har Luther så levet forgæves?
Naturligvis ikke! Men der er behov for, at folkekirken genovervejer sin holdning til
det kultiske og til sine ritualer på samme måde, som den i de seneste årtier frugtbart har
beskæftiget sig med prædikenen. Derfor følger her tre pejlemærker, som jeg vil foreslå
inddraget i det forestående arbejde med nadverritualet i Himmelev Kirke – og i videre arbejde
med ritualer i det hele taget.

Første pejlemærke: Gudstjenesten er altid allerede det fremmedes mødested.
Problemet for den almindelige, ikkekirkevante kirkegænger er ikke, at det, der sker i kirken,
bliver plat og for letfordøjeligt.45 Problemet er snarere, at det, der forgår i kirken, er komplet
uforståeligt. Denne tentative påstand er, hvad jeg udleder efter 12 års præstegerning i et
overmåde travlt sogn, dvs. efter mange hundrede afholdte højmesser, fem hundrede
dåbssamtaler og mange hundrede lørdagsdåbsgudstjenester, 400 bisættelsessamtaler og
bisættelser, hvor jeg ugentligt konfronteres med en meget store fremmedhed overfor kirkens
sprog og ritualer. Det synes således ikke at være tilfældet, at en lejlighedsvis kirkegænger ikke
møder noget helt andet i kirken, end han møder derhjemme – problemet er snarere, at det,
kirkegængeren møder, er så anderledes, at han ingenting kan forbinde med det. Det bliver sort
tale eller indforstået klubjargon, her kritiseret af den tyske teolog, Anne Gidion:
People are primarily deterred by the feeling, that the fundamental essence of
worship is something quite foreign to them, despite their attendance and presence
amongst proceedings. The use of intricate language that is difficult to understand
45

Selvom det desværre også kan være tilfældet, hvor præsten er så ivrig efter at møde folk, hvor de er, at han eller
hun bliver for apologetisk, for poppet eller ligefrem underspiller kristendommens radikalitet.
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because it is packed with assumptions end set expressions, for instance, is going
to prevent any perception of this particular form of gratuity” (Gidion 2015, 1920).

Man kan naturligvis fremføre den påstand, at det er de kirkefremmedes egen skyld. De kan
bare tage sig sammen og begynde at gå i kirke, så skal de nok også ad åre komme til forståelse
af det storladne ved gudstjenesten: ”Kom, hvis I vil med”, som drengen sagde til ærterne,
mens han vendte skeen om. Men man kunne også fremføre den påstand, at kristendommen
ikke må blive et eksklusivt og ekskluderende fællesskab, og at de kirkevante har et ansvar
over for de kirkefremmede i forhold til at hjælpe dem ind i gudstjenesten, så det kristne
fællesskab bliver mere end et pinligt postulat:
”Måltidet er et inklusivt og ikke et eksklusivt fællesskab. Alle skal kunne være
med. At nogen i menigheden kommer til at føle sig ”udenfor”, strider imod den
bærende kristne idé, at måltidet er for toldere og syndere, netop for dem, som er
marginaliseret” (Demant 2006, 117).

Mens dette er et argument for at tage vare på de kirkefremmede i højmessen, så må dette
hensyn også altid opvejes med hensynet til kernemenigheden. Også kernemenigheden skal
føle sig hjemmevant i kirken. At introducere nye ritualer eller nyoversættelser i højmessen kan
øge kernemenighedens følelse af fremmedhed i den ellers så velkendte højmesse, og bør gøres
varsomt. Dette var en af årsagerne til at vi i Himmelev Kirke valgte at inddrage netop
kernemenigheden i processen.

Andet pejlemærke: Guds Ord må være forståelige ord.
Anne Gidion kritiserer skarpt kirkens hang til kryptisk tale og uforståelige
sætningskonstruktioner. Ikke alt, som lyder kryptisk, er stor poesi. Nogle gange dækker
uforståelighed over uafklaret teologi eller simpel dovenskab i forhold til det
oversættelsesarbejde, som altid har været nødvendigt, når vi har med gamle tekster og
traditioner at gøre.46 Hun gør sig derfor til fortaler for ”leichtes Sprache” – et forenklet
sprogbrug, hvis formål er at lade indholdet træde så meget desto tydeligere frem:47

46

Gidion 2015, 18.
Grundreglerne for ”leichtes Sprache” er: Enkle sætningskonstruktioner på mindre end 15 ord. Et udsagn per
sætning. Ingen brug af negationer (”Die Seele versteht kein ”Nein”, Gidion 2012, 150). Ingen brug af abstrakte
47
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”The aim is to break down barriers, in this case linguistic ones. Just as a ramp is
needed to help a wheelchair overcome the barrier that stairs present, so must aids
be provided to help the uninitiated break into the complex imagery of metaphors.
[…] the idea of plain language is not that it should conjure a total understanding
of something simply by translating it according to a couple of rules of good
journalism […]. The idea behind using plain language in worship is much more
to do with reducing, sorting thoughts and providing acces to terminology” (Gidion
2015, 19 og 21).

Gidion ser her en åbning mod den anden, ja, nærmest en demokratisk frisættelse, som tillader
den anden at møde det sagte på mere lige fod, hvorved den anden sættes i stand til selv at
danne egne meninger og erfaringer:
”…the issue is neither to aim for impeccable comprehension, nor to trivialise at a
base level, but to create an open space that the other can occupy. And this “other”
needs sufficient room to emerge” (Gidion 2015, 21).

De liturgiske konsekvenser synes at ligge Deegs forestilling om ”det sky sprog” nær:
”Sprachlich wäre in der Liturgie eine zurückhaltende, sich selbst beschränkende,
scheue Ausdrucksweise zu suchen, die dem Fremden Raum lässt” (Deeg 2011,
346).

I sidste ende handler det måske om noget så simpelt som transparens eller gennemskuelighed i
gudstjenesten, et emne som teologen Jette Bendixen Rønkilde har været meget optaget af:
”Transparens i gudstjenesten betyder, at det er tydeligt, at der er en klar og
begribelig sammenhæng mellem den primære og den sekundære liturgiske
teologi. […] Er det fx et teologisk holdepunkt at gudstjenestens særkende er, at
den er et fællesskab, bliver det selvsagt problematisk, hvis den konkrete praksis
ikke understøtter menneskers erfaring af et sådant fællesskab. Målet er at stille
spørgsmålene i en kirke, hvor autorisation nogle gange har det med at overtrumfe
teologisk snilde og relevans til virkeligheden uden for kirkedøren” (Rønkilde
2013, 28-29).

begreber og metaforer. Fremmedord og indforstået fagterminologi er bandlyst eller skal gøre forståeligt vha. en
sproglig ”rampe”.
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Ligesom Deeg beder os tage et kritisk blik på, om vores gudstjenestepraksis rent faktisk er
OrdKult (til forskel fra ”ord uden kult” eller ”kult uden ord”),48 så beder Rønkilde om, at vi
overvejer, om vores liturgi faktisk udtrykker det, vi mener den (teologisk) siger:49
”Den sakramentale virkelighed, hvor Kristus er nærværende, er og bliver
gudstjenestens gyldighedskriterium og tydningshorisont. Derfor må den liturgiske
teologi i den pastorale teologiske besindelse altid stille spørgsmål ved en given
liturgisk praksis, om den rent faktisk formidler det, den selv siger, den vil
formidle” (Rønkilde 2013, 33).

Der er ingen tvivl om, at Anne Gidions forslag om at anvende ”leichtes Sprache” direkte i
gudstjenesten er ganske radikalt. Det er fx svært at forestille sig, at man skulle kunne holde
gudstjeneste uden at anvende metaforer eller negationer. Men hendes ærinde med en sproglig
elementarisering af gudstjenesten er til gengæld legitimt og synes endda (i denne præsts optik)
påtrængende nødvendig i Folkekirken.

Tredje pejlemærke: Menigheden kan inddrages i refleksion over og produktion af ritualer.
Ritualer falder ikke ned fra himlen – men kan menigheden lave dem selv? Det traditionelle og
velkendte har mange fordele, også på det rituelle område. Fortrolighed og tryghed gør, at
deltagelse ikke kræver nogen anstrengelse for dem, der kender ritualet. I ritualets faste
formuleringer ligger en aflastning af såvel præsten (som ikke skal opfinde det hele på ny hver
søndag) og menigheden (som ikke behøver tilslutte sig alt det sagte, men kan gå ind i ritualet
med hel, delvis eller slet ingen tilslutning). 50 Man kunne frygte, at det at sætte menigheden i
gang med at producere og vurdere ritualer, tager alvoren ud af dem: Det skaber en
opmærksomhed hos menigheden om, at ritualet ikke er gudgivent og faldet ned fra himlen,
men lavet af (fejlbarlige) mennesker. Dette ved de teologiske eksperter allerede godt, men er
det en viden, som menigheden kan tåle at blive udsat for?
48

Fx Deeg 2011, 222 og 226.
Det var først ved affattelsen af dette afsnit, det gik op for mig, at vi i arbejdet med et nyt ritual udelukkende og
ensidigt har fokuseret på ritualets sproglige udtryk, mens vi har negligeret alle former for gestik og scenografi. Dette
er en tankevækkende (og sandsynligvis meget luthersk) undladelsessynd. I den fremadrettede proces med ritualet
vil det derfor blive taget i betragtning, hvad en ændret gestik og scenografi kan betyde for nadverdeltagelsen og
synet på nadveren hos menigheden. Fx ved man fra udenlandske undersøgelser, at kontinuerlig, gående altergang
(uden knælen) kan øge nadverdeltagelsen betragteligt.
50
Deeg 2011, 478-479.
49
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I en luthersk kirke med et ideal om almindeligt præstedømme, må svaret være: ja!
Bekymringen på lægfolkets vegne synes at være grundløs, i hvert fald ifølge det spinkle
empiriske grundlag fra Himmelev sogn.51 Det nye ritual har tilsyneladende ikke taget alvoren
ud af nadveren eller mindsket ritualets autoritet. Processen med at pudse på formuleringerne
har tværtimod givet mange en større og dybere forståelse af de mange forskellige teologiske
motiver, man kan vælge at gøre gældende ved nadverritualet. Dette har for nogle ligefrem ført
til en dybere forståelse af nadveren – eller til at deres egen oplevelse af deltagelsen har ændret
sig: ”Jeg har aldrig tænkt over det der med, at det er et kærlighedsmåltid – det synes jeg er
enormt smukt. Det tænker jeg over hver gang, nu” (mandlig kirkegænger, ca. 50 år på
evaluering 19.2.2017). ”Jeg har altid bare gået med, sådan, af vane. Men nu synes jeg ligesom,
jeg mener, det er jo også mit ritual. Nu hører jeg faktisk, hvad der bliver sagt” (kvindelig
kirkegænger, ca. 64 år, sagt ved kirkekaffe juni 2017).
Det er værd at bemærke, at de to punkter, som blev kraftigst kritiseret, har med
nyformuleringen af indstiftelsesordene og med menighedsdeltagelsen at gøre: Man var utryg
ved, at indstiftelsesordene var blevet omformuleret (og her ligger menigheden jo helt i
forlængelse af Deegs fokus på ”det citerede” som det fremmede ord, der møder os52), og man
ønskede en fast nadversalme genindført, bl.a. for at øge det ”meditative” aspekt af nadveren.
Erfaringerne er således særdeles positive, om end processen kræver teologisk styring
og meget teologisk omtanke – også mere, end den, der er blevet lagt for dagen i Himmelevritualet. Erfaringerne fra Himmelev tyder på, at der kan opnås værdifulde indsigter ved at lytte
til menighedens erfaringer og tage deres oplevelser ved nadverbordet alvorligt. Menigheden
kan således også være ”otherwise” i forhold til ritualer.

Konklusion
Inden for homiletikken har man i de seneste tiår anskuet menigheden som en ressource,
menigheden er blevet ”otherwise”: Både en fremmed stemme, som præsten kan lade sig
51

Det skal igen bemærkes, at kernemenigheden i Himmelev sogn generelt er veluddannet og derfor muligvis ikke
ganske repræsentativ. Mange af dem ser det allerede som en selvfølge, at ritualet ikke er gudgivent men et historisk
produkt.
52
Deeg 2011, 238.
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forstyrre af, og en ressource, som præsten bør lytte til. Dette syn på såvel menighed som
prædiken har længe været aktivt i Himmelev Kirke. Nu har man taget skridtet videre og søgt at
applikere dette syn på menigheden som ”otherwise” også i forhold til ritualproduktion,
nærmere bestemt produktion af et nyt nadverritual. Opgaven har søgt at reflektere over, om
denne måde at arbejde på, er farbar og konstruktiv eller om den bør lægges i graven som et
velment, men mislykket, forsøg.
Indvendingerne imod rituel fornyelse er mange og vægtige. Et af ritualets funktioner
er, at virke aflastende på den enkelte, som kan deltage uanset indre overbevisning eller mangel
på samme. Denne aflastende funktion kompromitteres muligvis, hvis deltagerne selv er aktive
medskabere af den rituelle tekst, ritualets ”script”. I de tilfælde, hvor ritualer ændres med
henblik på forståelse kan det indvendes, at ritualet mister sin poetiske kraft og sin mystiske
ophøjethed, hvis alt bliver forståeligt. Det kan også indvendes, at menigheden mister
muligheden for at møde ”det andet” i kraft af ritualets fremmedhed og anderledes tiltaleform.
Kort sagt risikerer en gudstjeneste, hvor forståelighed er kriteriet, at blive et blot og bart spejl
af præstens egen opfindsomhed og teologi, hvorved et flerfoldigt tydningspotentiale i
gudstjenesten mistes.
Omvendt kan det også hævdes, at nadverritualet pr. definition (som fællesskabets
sakramente) skal virke inkluderende. Gennem deltagelse skabes relevans. Hvis man tager
synet på menigheden som ”otherwise” alvorligt og lytter til, hvad deres oplevelser med nadver
er, er der ting, som tyder på, at der faktisk foregår en vældig stor meningsproduktion i ritualet.
Som det har vist sig at være gældende ved prædikenreception, er det blot ikke nødvendigvis
den mening53, som ritualets afsender54 har intenderet. Stillet over for dette faktum kan man
vælge at uddanne menigheden, og dermed bringe dem i overensstemmelse med den
intenderede mening. Eller man kan revidere ritualet, og søge at bringe det i overensstemmelse
med den flerfoldighed af tydninger, der alligevel gør sig gældende, ved at åbne ritualet op for
flere mulige fortolkninger.

53

I luthersk teologisk forstand: Syndsforladelse
Hvam er egentligt ritualets afsender? Johansen argumenterer for, at menigheden opfatter afsenderen af et ritual
som i umiddelbar forstand præsten og i videre forstand ”den transhumane agent”, altså Gud. Man kan også
argumentere for at ritualets afsender i en folkekirkelig kontekst er Den Danske Folkekirke som institution eller den
gruppe af teologer, som i sin tid forfattede ritualet.
54
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I Himmelev sogn har man valgt den sidste mulighed. Ud fra et luthersk standpunkt
med vægtlægning af det almindelige præstedømme og ud fra homiletikkens syn på
menigheden som ”otherwise” har man med nogen succes formået at inddrage menigheden i
ritualproduktion. Det har været et forsøg på at reducere den sproglige kompleksitet ved hjælp
af en tillempet tanke om ”leichtes Sprache”, samtidigt med at man har søgt at bevare den
teologiske dybde i gudstjenesten, således at den stadig kan opfattes som udspændt mellem det
katabatiske og det anabatiske.
Processen har skabt et fornyet fokus på det kultiske element i gudstjenesten, som ikke
længere er ”prædiken med efterhængt nadver” men snarere ”gudsmøde i prædiken og nadver”.

36

Litteraturliste
Deeg, Alexander: Das äußere Wort und seine liturgische Gestalt : Überlegungen zu einer
evangelischen Fundamentalliturgik. Vendenhoeck und Ruprecht. 2011. Side 1-228 og 328533. 433 sider
Demant, Jørgen: Nadver og nadverritual mellem lære, liturgi og ritual, i: Nadver og
folkekirke. Tolv forelæsninger fra Københavns Universitet s. 165-179. Anis, Frederiksberg.
2002. 14 sider.
Demant, Jørgen: Søndag morgen – mødet mellem Gud og mennesker. Aros, Frederiksberg.
2006. Side 99-182. 83 sider.
Enggaard, Nete Helene: Højmessen set fra kirkebænken. Center for kirkeforskning, det
Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. 2015. 40 sider.
Enggaard, Nete Helene: Højmesse og dåb - En sammenlignende undersøgelse af
gudstjenestedeltagernes oplevelse af traditionel og nyere liturgisk praksis ved højmesse og dåb
i Helsingør Stift. Center for kirkeforskning, det teologiske fakultet, Københavns Universitet.
2016. 99 sider.
Gidion, Anne og Irmgard Nauck: Der Stille Raum geben – ein Weg der Kirche im 21.
Jahrhundert. Kreutz Verlag, Freiburg im Breisgau.. 2012, 148-151. 4 sider.
Gidion, Anne: Using plain language in worship, i CPCE nr. 23 (2/2015) side 18-21. 4 sider
Harbsmeier, Eberhard og Hans Raun Iversen: Praktisk teologi. Anis, Frederiksberg. 1995. side
233-255. 22 sider.
Iversen, Hans Raun: Folkekirkens nadverpraksis historisk belyst, i: Nadver og folkekirke –
Tolv forelæsninger fra Københavns Universitet. Anis, Frederiksberg. 2002. Side 11-31. 20
sider.
Johansen, Kirstine Helboe: Den nødvendige balance: En ritualteoretisk og praktisk teologisk
analyse af højmessen mellem magi og symbol. Ph.d. afhandling fra Det Teologiske Fakultet,
Aarhus Universitet. 2009. 232 sider

37

Johansen, Kirstine Helboe: Højmesse – mellem stadfæstelse og virkningsfuldhed, i: En
gudstjeneste – mange perspektiver s. 63-90. Anis, Frederiksberg 2013. 27 sider
Jørgensen, Theodor: Nadver og sonoffer, i: Nadver og folkekirke – Tolv forelæsninger fra
Københavns Universitet. Anis, Frederiksberg. 2002. Side 121-131. 10 sider.
Lodberg, Peter: Folkekirken og den økumeniske teologi: nadverritualets historie, i: Nadver og
folkekirke. Tolv forelæsninger fra Københavns Universitet s. 79-89. 10 sider. Anis,
Frederiksberg. 2002.
Luther, Martin: Kirkens babyloniske fangenskab, „Om brødets sakramente“ i „Skrifter i
udvalg“. Credo, København. 1982. Side 25-67. 42 sider
McGrath, Alister E.: Christian Theology, an introduction. Blackweel Publishers, Oxford. 1997
(2.udgave). Side 400-408, 8 sider.
Meyer-Blanck, Michael: Liturgie und Liturgik. Der Evangelische Gottesdienst aus
Quellentexten erklärt. 2. udg. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen. 2009. Side 45-74. 29
sider.
Nielsen, Bent Flemming: Nadveren – et skelsættende sakramente i: Nadver og folkekirke.
Tolv forelæsninger fra Københavns Universitet s. 181-198. Anis, Frederiksberg. 2002. 17
sider.
Nielsen, Bent Flemming: Prædiken og liturgi. Bemærkninger om luthersk homiletik og
gudstjeneste i: Menneskesyn og Gudstjeneste udarbejdet af Wilfred Engemann og Bent
Flemming Nielsen. Folkekirkens pædagogiske institut, Løgumkloster. 2011. side 35-48. 13
sider.
Nielsen, Bent Flemming: På den første dag – kirkens liturgi i oldtid og middelalder.
Eksistensen, København. 2017. Side 1-159, 280-322 og 397-422. 226 sider.
Nielsen, Erik A.: Den skjulte gudstjeneste. Amadeus. 1987. Side 115-133. 18 sider.
Pedersen, A.F. Nørager: Gudstjenestens teologi. Berlingske forlag, København. 1969. Side
176-215. 39 sider.

38

Rubow, Cecilie: Hverdagens teologi. Folkereligiøsitet I Danske verdner. 2000. Anis,
Frederiksberg. S. 1-71. 70 sider.
Rønkilde, Jette Bendixen: Gudstjeneste er noget, vi gør sammen – liturgisk teologi, i: En
gudstjeneste – mange perspektiver s.15-34. Anis, Frederiksberg. 2013. 19 sider
Thomsen, Søren Ulrik: Pro Ecclesia, i: Kritik af den negative opbyggelighed, side 151 - 197.
Samlerens Bogklub. 2005. 46 sider

Anvendt litteratur, som også har været anvendt på tidligere opgaver i
masteruddannelsen:
Gaarden, Marianne: Prædikenen som det tredje rum. Anis, Frederiksberg. 2015.
Lorensen, Marlene: Dialogical Preaching. Bakhtin, Otherness and Homiletics. Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen. 2014
McClure. John S.: The roundtable pulpit. Abingdon Press, Nashville. 1995.
McClure. John S.: Otherwise preaching – a postmodern ethic for homiletics”. Chalice Press,
St. Louis. 2001.
Nielsen, Bent Flemming: Genopførelser. Ritual, kommunikation og kirke, Frederiksberg:
Anis, 2004.

39

Bilag 1: Himmelev kirkes nadverritual (forsøgsordning)
Indledning (vendt mod menigheden):
Nu skal vi holde nadver og alle er velkomne ved nadverbordet. Her spiser Jesus Kristus igen
sammen med os. I nadverens brød og vin sætter han os fri. Sådan var det, sådan er det, og
sådan vil det fortsat være.
Nadverbøn (vendt mod alteret):
Lad os bede til Gud:
Jesus Kristus
du som er helt og fuldt tilstede her hos os.
Tak fordi vi må dele dette måltid
med dig og med hinanden.
Her husker vi, hvad du har gjort for os.
Her får vi din tilgivelse.
Her renser du os fra synd.
Sæt os fri til at elske hinanden,
Sådan som du har elsket os.
Lad os vokse i kærligheden
og gør håbet i os stærkt.
Hør os, når vi sammen beder:
Fadervor…
Indstiftelse (vendt mod menigheden med opløftelse af brød og vin):
Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og gav sine disciple
det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til minde
om mig!«
Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle af dette
bæger. Det er mit blod, som jeg giver for jer. Med det skaber jeg en ny pagt mellem Gud og
mennesker. Gør dette, hver gang I drikker det, til minde om mig!«
Værsgo!
Uddeling (med ordene: ”Dette er Jesu Kristi legeme” og ”dette er Jesu Kristi blod – der
anvendes oblater og vin og saft til konfirmander og børn. Efter hvert bord sendes de
nadversøgende bort med fx disse ord: ”Gå herfra med Guds fred og glæde og del den med
andre”)
Bortsendelsesord (vendt mod menigheden med bægeret løftet):
Jesus Kristus har nu givet os liv af sit liv.
Han tilgiver os
og giver os håb.
Han sætter os fri.
Fred være med jer!
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English abstract
The Danish church, Folkekirken, is famous for its conservatism where liturgy is concerned. Most pastors
adhere to the “book of rituals” and observe a very high degree of ortopraxy. In a small parish in
Himmelev, Roskilde, however, the congregation with its pastors have attempted to change the liturgy for
the Sunday service, and have (amongst other things) produced a new ritual for the eucharist. This paper
explores the process and makes an attempt at figuring out if this was at all a good idea.
This involves delving into the topic of eucharist: what is its history and which theological motifs
can be found in the eating and drinking in the name of Jesus besides the traditional “forgiveness of sins”?
Here it becomes apparent, that the Lutheran focus on “the word” be it written or spoken has led to a
slighting of rituals or cultic behaviour in general. Furthermore the Lutheran anthropology have led to “the
forgiveness of sins” being the primary motif in the eucharist to the successful exclusion of most other
motifs.
Modern theories of ritual and homiletics contribute with insights concerning the participants in
rituals. It would seem, that a large production of meaning takes place within the participants – and that
the meaning, which develops within the participants, is more often than not different than the
“orthodox” meaning. Rituals, like sermons, thus seem to have a dual authorship. In the ritual the
participants simply follow an ordained script. Participation therefore isn’t necessarily a sign of faith or
conviction – on the other hand participation may lead to both of these things.
This masters thesis proposes that the low degree of participation in the eucharist is damaging
for the unity of the church and the congregation. The ritual that is supposed to unite the different
members og the congregation, actually separates it into “us” and “them”.
There a many aesthetic, theological and reasons not to change liturgy, and the paper explores
these at length. Changing rituals may lead to insecurity, may deprive the service of its beauty and cause
anxiety in the participants.
However, being a lutheran in earnest must imply having the courage to revise rituals in case
they no longer say og do, what they’re supposed to say and do. The German theologian, Alexander Deeg,
wishes to reintroduce the cultic into the service, and thus end up with “WordCult”, that is both the
verbalized Word and the practized cult. His pupil, Anne Gidion, proposes the use of “plain language” in
the service, in order to let the meaning stand out, unencumbered by cryptic og archaic language.
This has been the attempt in Himmelev, where the congregation have been involved in the ritualmaking
process with a high degree of success, thus continuing the democratic process begun with the use of
“round table pulpit” in sermon preparation.
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