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UGEN 27. MARTS - 2. APRIL 2022

”For din skaber tager dig til hustru, Hærskarers Herre er hans 
navn; Israels Hellige løskøber dig, han kaldes hele jordens Gud“ 
(Es 54,5).

Hovedanliggendet i Bibelens første kapitler er at fremhæve Guds 
relation til sin skabning og hans formål med denne verden.

Et barns spørgsmål om, hvor det kommer fra, kan besvares på 
forskellig vis. Man kan give information om de biologiske forhold 
vedrørende undfangelse og fødsel. En anden vinkel kunne være re-
lationen mellem forældre og barn: Hvilke følelser viser forældrene 
barnet? Hvilken værdi har barnet for dem?

”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden“ siger mere, end at 
Gud er verdens og livets skaber. Ordene udtrykker en varig relation: 
Det er ikke kun Guds ønske, at alt dette eksisterer: universet og 
jorden med alt, hvad der findes på den. Det er mere end det: Han 
elsker sin skabning og er trofast og loyal knyttet til den. På lignende 
måde udtrykker forældres udsagn: ‘Vi er din mor og far’ ikke blot: 
‘Det er os, der er årsag til, at du er til’, men derimod: ‘Vi elsker hin-
anden, og vi elsker dig. Vi ønsker, at du er til. Det er vores kærlighed, 
der er den egentlige årsag til, at du findes’ (iflg. Eugen Drewermann, 
Wendepunkte oder Was eigentlich besagt das Christentum? Freiburg 
2014, 86).

I denne uge ser vi nærmere på nogle af de væsentligste udsagn ved-
rørende skaberens relation til sin skabning.

Søndag I begyndelsen 1 Mos 1,1
Mandag Skabelsen 1 Mos 1,1-25
Tirsdag Mennesket 1 Mos 1,26-31
Onsdag Fuldendelsen 1 Mos 2,1-3
Torsdag Skabelse – Guds frelserhandling Es 43,1; 65,17
Fredag Hvem er denne Gud? Sl 104

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

1. 1. ugeuge I begyndelsen skabte Gud
Første Mosebog 1 og 2
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SØNDAG 27. MARTS 2022

1 Mos 1,1

 Forståelse

 

Anvendelse

 

 Refleksion

7

I begyndelsen

Hvad menes der her med ‘himlen og jorden’?

Hvad hører vi om Guds forhold til verden?

”Den første sætning i Bibelen udtrykker en grundlæggende tros- 
bekendelse: Alt det, der findes (himlen og jorden), kommer fra Gud. 
Alle tings eksistens er ikke et resultat af tilfældigheder eller helt 
naturlige processer. Begyndelsen på alle tings væren er Guds ska-
bende handling“ (SEB 9). Bibelen henviser forskellige steder til Guds 
skabelse. ”Allerførst står den altomfattende sætning, at Gud har 
‘skabt’ verden“ (G.v. Rad, Theologie des Alten Testaments, München 
1962, Bd. 1, 155). 

Det hebraiske ord, der i skabelsesberetningen anvendes for Guds 
skaben (bara), er i Det Gamle Testamente ene og alene forbeholdt 
Gud og hans skabende handling. I forbindelse med dette udsagns-
ord omtales der aldrig noget allerede eksisterende ”materiale“. Det 
er Gud ikke afhængig af. Han skaber synlige ting ud af det ikke-syn-
lige (Hebr 11,3). ”Ordet bara udtrykker Guds uforlignelige skaben, 
der er kendetegnet ved, at ord er identisk med handling“ (Artikel 
”Schöpfung“, Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, 
Wuppertal 1977, 1075).

”Når vi konfronteres med livets og universets under, så synes jeg, 
man bør spørge ´hvorfor´ og ikke kun ´hvordan .́ De eneste mulige 
svar er af religiøs karakter. For mig betyder det protestantismen, 
som jeg lærte at kende som barn, og som har vist sig at holde i mit 
livs udfordringer“ (Arthur L. Schawlow (1921-1999), Nobelpreisträger 
für Physik; idea spectrum 7/2009, 16).

Hvilken betydning har Bibelens første sætning for mit gudsbillede 
og min relation til Gud?
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1 Mos 1,1-25

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 
 

 

 

Skabelsen

Sammenlign de første tre skabelsesdage med de sidste tre.  
Hvilke strukturer springer i øjnene?

Hver nyskabelse indledes med ”Skaberens kraftfulde, bydende 
ord“ (SEB 9). Gud sagde … og det skete. Skridt for skridt kreerer Gud 
livsrum for vores verden. Han skaber forudsætningerne for alt liv 
på jorden: lyset, landjorden og havet. Han sætter himmellegemerne 
som lys på himmelhvælvingen. Til forskel fra opfattelsen i Israels 
nabolande er disse ikke skæbnebestemmende guddomsmagter, 
men kun ”lyskilder“, der sørger for den tidsmæssige orden. Dernæst 
kalder Gud fisk, fugle og landdyr til live. De fylder livsrummene, som 
er forberedt til dem: vandet, luften og landjorden.

Gud sagde … og det skete. Bibelen kommer ikke med yderligere de-
taljer, som kunne forklare verdens oprindelse. Men den tilbyder en 
nøgle til bedre at kunne forstå skabelsen: ”I tro fatter vi, at verden 
blev skabt ved Guds ord“ (Hebr 11,3).

”Skabelsesberetningen er ikke et naturvidenskabeligt dokument. 
Den beskriver derimod Guds mægtige skaberkraft, som han kaldte 
verden til live med“ (Dorn/Pöhler, hg., Die Schöpfung, Lüneburg 2018, 
14). Den har ikke til hensigt at forklare de fysiske detaljer ved ver-
dens skabelse, men at vække henholdsvis styrke troen på Gud som 
alle tings skaber. Hvis man ikke forstår disse tekster som en beken-
delse, men kun leder efter naturvidenskabelige, evidensbaserede 
fakta, forhindrer det én i at se det egentlige budskab i dem: Skabel-
sen er begyndelsen på Guds vedvarende omsorg for alt levende.

MANDAG 28. MARTS 2022
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1 Mos 1,26-31; 2,7

 Forståelse

 

 

 

 Anvendelse

 

Mennesket

På hvilken måde ligner vi Gud? Hvad siger det om menneskets 
værdi og værdighed?

”Første skabelsesberetning i 1 Mos 1,1-2,4 ender med menneskets 
skabelse og dets relation til Gud (på sabbatten). Skabelsens mål er 
mennesket, der er skabt ‘i Guds billede’“ (Die Schöpfung, 46).

Talen om menneskets gudsbilledlighed handler ikke først og frem-
mest om bestemte egenskaber og kvaliteter, men derimod om dets 
guddommelige bestemmelse, som mennesket skal opfylde i Guds 
navn og på Guds vegne. Mennesket …

- skal herske over jorden og alle levende væsener, som vil sige at 
tage ansvar for deres ve og vel.

- kan som Gud udfolde sig kreativt aktiv (blive frugtbar). Derud-
over har mennesket mulighed for at være kreativ på områder 
som arbejde og leg, kunst og kultur, håndværk og teknik.

- har evnen til at danne relationer. Den treenige Gud er et relati-
ons-væsen, hvor Fader, Søn og Helligånd er tæt forbundne. På 
lignende måde er mennesket som væsen med dets evne til fæl-
lesskab bestemt til partnerskab, samarbejde og kommunikation. 

Hvilke muligheder og hvilke risici ligger der i, at mennesket af Gud 
har fået opgaver og evner?

- herske:

- skabe:

- leve i fællesskab:

TIRSDAG 29. MARTS 2022
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1 Mos 2,1-3
 

 Forståelse

 

 
 

 

 Anvendelse
 

 Refleksion

Fuldendelsen

Hvilken værdi tillægger Gud højdepunktet for sin skabergerning?

Gud fuldender sit skaberværk med en slutakkord – en særlig dag, 
som han hviler på efter alt sit arbejde. Dette er hans første gave til 
sit fuldendte skaberværk: den ugentligt tilbagevendende hviledag, 
beregnet til fællesskab indbyrdes og med Gud. Hvor stor en betyd-
ning denne hvile har understreges af to ting: 

- Gud velsigner den syvende dag, det vil sige, ”han lægger en  
særlig velsignelse på denne dags helligelse“

- Gud helliger den, det vil sige, ”han erklærer, at denne dag er  
forbeholdt ham“ (SEB 11).

”Beretningen er bevidst disponeret, så sabbatten tydeligt ses som 
skabelsens højdepunkt. Den er svaret på skabelsens og livets  
‘hvorfor?’.

Det er ikke det daglige ‘seks-dages-løb’, der definerer tilværelsens 
værdi og betydning. Det er derimod den særlige – velsignede og hel-
ligede – tid. Det gælder om at ‘hvile’ på sabbatten, at standse op og 
give slip. Gud ønsker, at vi ærer ham ved ‘at gøre ingenting’. Dagen 
er velsignet med et guddommeligt løfte om livets fortsatte beståen 
(sml. 1 Mos 1,22.28 med 2,3), og den er helliget, sat til side som til-
værelsens højdepunkt“ (Die Schöpfung, 213).

Hvordan oplever jeg sabbattens velsignelse og hvile? I hvor høj grad 
er den min uges og min tilværelses højdepunkt? Hvad forhindrer 
mig i, og hvad hjælper mig til, at indrette og opleve sabbatten som 
et højdepunkt?

youtube.com/watch?v=Dfl1icKFKSA 

ONSDAG 30. MARTS 2022

http://youtube.com/watch?v=Dfl1icKFKSA 
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 Es 43,1; 65,17 
Åb 21,1

 Forståelse
 

 
 

 Anvendelse

 

 

Skabelse og nyskabelse

Hvordan hænger skabelse og frelse henholdsvis nyskabelse  
sammen? Hvilket perspektiv åbner denne sammenhæng for?

I Es 43,1 står det samme hebraiske ord (bara) som i 1 Mos 1,1. Det 
benyttes udelukkende i forbindelse med Guds skaben. Himlens og 
jordens skaber er også sit folks skaber – og frelser. ”Han har givet 
det navn og dermed påtaget sig ansvaret og omsorgspligten. Det 
viser sig i, at han har … udfriet sit folk“ (SEB 876). Skabelse og udfri-
else bliver også andre steder beskrevet som en dramatisk, guddom-
melig frelseshandling (fx Sl 89,12-19; Sl 74,12-17; Es 44,24; 51,9-16). I 
Es 65,17 kaldes Guds frelsergerning for sit folk for en nyskabelse. Åb 
21 understreger ligeledes med al tydelighed, at Guds børns endelige 
frelse er forbundet med en radikal nyskabelse.

Gud kendte sin rolle som frelser allerede inden ”verden blev grund-
lagt“ ( Joh 17,24; Ef 1,4; 1 Pet 1,20), så verdens skaber er også ver-
dens frelser. 

”Forholdet mellem frelse og skabelse har forskellige konsekvenser. 
Den første er: Vi bør først og fremmest fremhæve Gud som frelser, 
inden vi begynder at argumentere for eller imod skabelsen (og/eller 
evolutionen). Hvis vi udelukkende fokuserer på skabelsen, er der 
stor sandsynlighed for, at vi forpasser muligheden for at formidle 
Guds kærlighed og nåde til mennesker“ (Die Schöpfung, 36).

TORSDAG 31. MARTS 2022
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 Sl 104 

 Refleksion

 

 Resumé

Egne tanker

Hvem er denne Gud?

Hvordan kan jeg give udtryk for min ”pris til Herren“?

”Men hvad er nu denne Gud? Jeg spurgte jorden, og den svarede: 
Det er ikke mig. Og alt, hvad jorden frembringer, gav mig det samme 
svar. Jeg spurgte havet, dybene og alle væsener, der lever der, og de 
svarede: Det er ikke os, der er din Gud, søg efter ham oven over os. 
Jeg spurgte vindenes susen og alle luftens beboere, og de svarede 
alle sammen: … vi er ikke din Gud. Jeg spurgte himlen, solen, månen 
og stjernerne, og alle gentog: Vi er ikke den Gud, du søger. Så talte 
jeg til alle ting, der omgav mine sanser: I har sagt, at I ikke er min 
Gud; fortæl mig nu noget om ham. Og de råbte til mig med høj røst: 
Din Gud er den, der har skabt os. Det var det opmærksomme blik, 
jeg rettede mod alle tingene, der stillede dem dette spørgsmål, og 
det var deres skønhed, der svarede mig“ (Augustin, Bekendelser,  
X, 6).

Første Mosebog 1 og 2 er Guds kærlighedserklæring til sin skabning.

FREDAG 1. APRIL 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Zhu Xi, en kinesisk lærd, har sagt: ”Alle ting har deres rødder og 
deres grene, alle handlinger har en begyndelse og en ende. Når 
man ved, hvad der kommer først og sidst, er man tæt på målet.“

Hvor vigtigt er det at gøre sig tanker om ”begyndelsen“?

  1 Mos 1,1
Hvilken grundlæggende tanke indeholder denne sætning? 

Hvad betyder det for jeres gudsbillede og jeres gudsforhold?

  1 Mos 1,26-31; 2,7
En hasidisk rabbi påstod: ”Menneskets største synd er at  
glemme, at det er et kongebarn.“ 

Hvori ligner vi Gud?

Hvad betyder det for vores selvværd og vores selvforståelse?

Hvilke aftryk fra Bibelens menneskebillede ses den dag i dag i  
vores forståelse af den menneskelige værdigheds ukrænkelig-
hed?

  Mos 2,1-3
På hvilken måde fuldendtes skabelsen om sabbatten? 

Hvad åbenbarer sabbattens indsættelse om Guds forhold til sit 
skaberværk og til menneskene?

Hvilken betydning har troen på, at Gud er skaberen, for den 
måde, I tænker og handler på? 

Hvad ville være anderledes uden troen på en kærlig og  
omsorgsfuld skabergud?

DIALOG TIL SABBATTEN 2. APRIL 2022


