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31/12-2019 Prædiken til nytårsaftensdag 2019. Matthæus 6,5-13. 

 
Fadervor er en ganske særlig bøn, fordi det er Jesus selv, 
der har lært os den. 
”I skal bede således”, siger han – og så lyder de – for os – 
så velkendte ord for allerførste gang, over for disciplene: 
”Fader vor, du som er i Himlene…” Før Jesus giver 
disciplene Fadervor, har han sagt noget i retning af dét 
her til dem: ”Lige nu”, siger Jesus, ”står I disciple dér og 
føler, at I skal være åh så hittepåsomme. At I skal 
opfinde en bøn med så mange ord og så meget 
glitterstads, at Gud bliver imponeret”. Men Gud bliver 
ikke imponeret over menneskers glitterstads. Jeg ved 
ikke, hvordan I ser på det.  Men jeg tror, Gud hører en 
bøn, der kommer fra et menneskes dybeste længsel. En 

bøn til Gud er en bøn, der kommer fra hjertet. 
Kommer Fadervor fra hjertet? Det er ikke for andre mennesker at kontrollere. Det ved Gud jo godt, om det 
gør. Og det ved den bedende måske også, om det gør. Vi har nok alle sammen hørt – eller bedt – et 
Fadervor, der blev jappet afsted og skulle overstås. Udenadslære. Hvor vi ikke var helt sikre på, om det kom 
fra hjertet. Det er ikke nogen katastrofe. Der kommer et nyt Fadervor på et andet tidspunkt. En bøn, der 
bliver bedt til Gud, er i det hele taget altid ny, bundet til øjeblikket. Ikke optaget på et bånd. Og dét 
Fadervor, du beder, er altid netop dit Fadervor, din bøn. Så jo, vi har nok hørt eller bedt et jappe 
Fadervor. Men jeg er sikker på, at vi også har hørt – eller bedt – et Fadervor, hvor ordene fik liv, mening, 
betydning, ja Ånd. Endnu mens Fadervors ord lå på spring på læben eller var til i øret, forud for deres 
fremsigelse. 
Bønnen er på sælsom vis til, endnu før den bliver bedt. Det er umuligt at forklare med fornuftens og 
forstandens ord. Men det kan føles ganske mærkbart, at når Fadervor er på vej til at blive bedt fra hjertets 
dyb, da er ordene – og Guds svar – på forhånd til stede. Og dét synes jeg er et smukt billede på dét, Jesus 
siger i dagens Evangelietekst: 
”Jeres Fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder Ham om det”. 
Gud ved altså godt, hvad vi trænger til – men ved vi det også selv? Salmedigteren Iben Krogsdal siger det et 
sted på denne måde: ”Gud ved, hvad vi ønsker os, og Han ved, hvad vi har brug for, og Han ved, at de to 
ting ikke altid er de samme. Vi beder vor Fader om, at Han vil hjælpe os til at leve vores hverdagsliv uden at 
få alt opfyldt, men så vi – trods savn og tab og mangler – kan leve, og for det meste med glæde”. Sådan 
ifølge Iben Krogsdal. Hvad vi ønsker os, og hvad vi har brug for – vi kan ikke selv skelne. Men vi kan tro på, 
at Gud kan skelne mellem ønsker og behov. 
Fadervor udtrykker tillid til Gud. Tillid til, at Gud netop kan skelne mellem hvad vi ønsker os, og hvad vi har 
brug for. Tillid til Gud – det er én ting at sige om Fadervor. En anden ting er, at Fadervor på én gang sigter 
på fremtid og nutid. Og derfor er det godt, at et netop er Fadervor, vi har som prædikentekst sådan en 
nytårsaften, hvor fremtid og nutid mødes. I tro, håb og kærlighed. 
Fremtid og nutid mødes i bøn i Fadervor. Fremtid og nutid mødes i nytåret, i et nyt år. Et nyt årti, oven i 
købet, 20’erne. 2020’erne. Engang vil 2020’erne blive et begreb, som fremtidige generationer vil lære 
om. Ligesom vi har lært om 1920’ernes musik, dans og genforening syd for grænsen. Bl.a. Og 1820’ernes 
nationalromantik og Adam Oehlenschlägers digte. Bl.a. Og vi kan gisne om, hvad de fremtidige 
generationer vil høre om vores 20’ere. 2020’erne. Hvad det bliver, må vi lægge i Guds hånd. I tillid. Og 
huske, at fremtid og nutid mødes i Fadervor. 
Ét årsskifte ad gangen – ja endog én dag ad gangen. 
Amen. 
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Lad os bede Fadervor sammen: 
Fader vor, du som er i Himlene, 
Helliget vorde dit navn, komme dit rige. 
Ske din vilje, som i Himlen, således også på jorden. 
Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, 
Som også vi forlader vore skyldnere. 
Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, 
Thi dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. 

Salmer: 
29: Spænd over os dit himmelsejl 
717: I går var hveden moden 
136: Dejlig er den himmel blå 
712: Vær velkommen, Herrens år 

 

https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/29
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/717
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/136
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/712

