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Det er påske - Hvad tror vi på – og hvem tror vi på? 
 
Om trosbekendelser 
Det var i Nairobi til Kirkernes Verdensråds general-
forsamling i 1975, at jeg første gang hørte ordene, så smukt 
og poetisk citeret: ”Credo in unum Dominum Jesus Christum, 
Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum omnia saecula…” 
som kan oversættes til: ”Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus, 
Guds enbårne søn, født af faderen før alle tider, Gud af Gud, 
lys af lys, sand Gud af sand Gud, født, ikke skabt, af samme 
væsen som Faderen, ved hvem alle ting blev skabt….” Jeg 
kendte dem ikke, men de var fra Den nikænske 
trosbekendelse, som var helt ny for mig. Du kan læse hele 
trosbekendelsen her: 
 

 
Den nikænske trosbekendelse 

Jeg (vi) tror på én Gud, den almægtige Fader, 
himmelens og jordens, 

alt det synliges og usynliges skaber. 
 

Og på én Herre, 
Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, 

som er født af Faderen før alle tider, 
Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud, 

født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen, 
ved hvem alt er skabt, 

som for os mennesker og for vor frelse 
steg ned fra himlene og blev kød 
ved Helligånden af Jomfru Maria 

og blev menneske, 
som også blev korsfæstet for os 

under Pontius Pilatus, 
blev pint og begravet 

og opstod på tredje dagen ifølge skrifterne 
og opfor til himmels, 

sidder ved Faderens højre hånd 
og skal komme igen i herlighed 
for at dømme levende og døde, 

og der skal ikke være ende på hans rige. 
 

Og på Helligånden, som er Herre, 
og som levendegør, 

som udgår fra Faderen og fra Sønnen, 
som tilbedes og æres 

tillige med Faderen og Sønnen, 
som har talt ved profeterne. 

 
Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke. 

 
Jeg (vi) bekender én dåb til syndernes forladelse 

og forventer de dødes opstandelse 
og den kommende verdens liv. 

… 
Den nikænske trosbekendelse har sit navn efter 
kirkemøderne i Nikæa i år 325, hvor den første udgave af 
bekendelsen blev vedtaget. Den er på verdensplan langt 
den mest udbredte. 

 
 

 
Den nikænske trosbekendelse 
trosbekendelse oplevede jeg 
igen som noget særligt i en 
stor, propfyldt kirke i Berlin 
2003 ved de første økumeniske 
kirkedage i Tyskland, fordi jeg 
opdagede, at den udgør et af 
messeleddene i J.S.Bachs H-
mol messe, Credo (jeg tror). 
Det var fantastisk med et stort 
kor og orkester og stemningen 
i kirken. Jeg tror, at 
Helligånden svævede over os. 

 
Hvorfor nu disse tilbageblik? 
Fordi de sammen med mange 
andre oplevelser i økumenisk 
sammenhæng, i eget 
kirkesamfund og i egen 
menighed har været med til at 
forme mit liv og min tro. Jeg 
har altid været glad for stor 
musik, der må gerne være fest 
over en gudstjeneste med flere 
medvirkende. Men her i 
coronatiden har jeg også lært 
at sætte pris på det enkle, at 
en gudstjeneste med få 
mennesker og et enkelt 
musikstykke eller solo, kan 
”sætte sig i sindet” lige så 
meget som det storladne. 

 
Hvorfor noget om 
trosbekendelser? Fordi de 
betyder noget for mig. I 
anledning af 
reformationsjubilæet gav flere 
lægfolk og præster meget 
interessante bud på en ny 
trosbekendelse. Jeg har gerne 
villet, at vi f.eks. i vores kirke 
kunne formulere en  

trosbekendelse, eller måske 
flere, sammen. – Hvad tror vi 
på, og hvem tror vi på? Med 
nutidigt sprog og med egne ord. 
Det vil betyde, at vi må være 
åbne over for hinanden og tale 
med hinanden om, hvad vi tror 
på, hvad troen betyder, og hvad 
der former vores tro, eller 
mangel på samme.  

 
Det er faktisk ikke så enkelt at 
formulere en trosbekendelse. 
Men så uenige som de i 1054 
blev på et kirkemøde om, 
hvordan man ser på 
Treenigheden, og som førte til 
bruddet mellem den romersk-
katolske og den ortodokse kirke, 
behøver vi jo ikke at blive. 

 
Om salmer 
Økumenien, eller det, den 
økumeniske bevægelse er 
optaget af, har været med til at 
forme min tro. Der har været 
plads til provokationer og 
socialpolitisk engagement med 
udgangspunkt i evangeliet. Det 
var i økumenisk sammenhæng, 
især på Danske Kirkedage, jeg 
stiftede bekendtskab med nye 
salmer og mødte nogle af dem, 
der skrev salmer. Sikke en 
glæde at synge nye salmer 
sammen – og tage dem med 
hjem til min egen kirke, hvor vi 
også synger med stor glæde. 

 
Salmer er også i høj grad med 
til at forme min tro. Måske er 
jeg mest salmebogskristen? 

 
Fortsættes side 2 à 
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à Fortsat fra side 1 
 
Hvad er en salme? En sang, 
der handler om Gud, en 
sang i salmebogen, en sang 
til gudstjeneste, en 
prædiken på vers, en bøn 
der synges af mange? For 
mig kan en salme sagtens 
være en trosbekendelse, den 
kan være en lovprisning, 
bøn, tilbedelse, og ofte 
slutter en salme med tanker 
om døden og hvad der sker 
herefter. Det kan også gøre 
godt at få sat ord på.   

 
Tag f.eks. K. L. Aastrups 
salme ”Hvad mener I om 
Kristus, hvis Søn er han?”. 
Den er ren trosbekendelse. 
Eller ”Kristus er verdens 
lys”, der fortæller, hvem 
Kristus er, af Pratt Green, 
oversat af K. Kyrø-
Rasmussen. Eller Hans 
Anker Jørgensens ”Der var 
engang en kongesøn”, hvor 
salmen begynder som et 
eventyr med en himmelsk 
kongesøn, der lever 
lykkeligt i en vidunderskøn 
bolig. Men på et tidspunkt 
vælger han at forlade sit 
hjem for at blive ikke blot 
menneske, men 
medmenneske: 

 
”Den dag han så en lillebror, 
en søster og Guds grønne jord 

forført, forpint, forgivet, 
da bød han lykkeland farvel 

og gik i krig mod Fanden selv 
og gav sit liv for livet.” 

 
Vi følger derpå Jesus på 
hans vandring rundt i 
landet, hvor han ville hele 
det hele. Jesus holder sit 
indtog i Jerusalem, hvor alle 
jubler, men “De fatter ikke 
dybden i det tjenersind, den  

 
sympati, der er hans liv og 
lære”. I den følgende strofe 
beskrives kort og knapt Jesu 
angst i Getsemane, 
tilfangetagelsen og torturen. 
De sidste venner falder fra, 
og Jesus dør “forladt på 
Golgata til ingen verdens 
nytte!” Ja, sådan måtte det se 
ud; men sådan er det ikke. 
Jesus dør “til hele verdens 
glæde!” og er nu overalt, selv 
her. Kongesønnen blev tjener, 
og det er hans tjenersind, der 
giver håb. Derfor kan salmen 
sluttes med: 

 
”Så når jeg ber min sidste bøn, 

den ensomme og svære, 
da ber jeg himlens kongesøn: 

Tag hånd om mine kære! 
Og råb hen over mørkets hav 
til mig på randen af min grav 

med al din kraft og varme: Kom 
kun, min ven, jeg går med dig, 

nu skal du hvile trygt med mig 
i kærlighedens arme.” 

 
Den Jesus vil jeg gerne tro 
på. 

 
Der er mange andre salmer. 
Tilføj selv dem, du synes er 
en trosbekendelse! 
 
Selv holder jeg meget af 
følgende trosbekendelse: 
 
… 
 
Vi tror på livets Gud, 
som fortsat skaber verden. 
Stjerner jubler, jorden og 
havet lovsynger dit 
skabernavn. 
Du er glædens kilde 
og modstandens ophav. 
Fra dig får vi ærbødigheden 
for livet og modet til at 
handle. 
 
Vi tror på Jesus Kristus, 

 
vor befrier. 
Du levede et menneskes liv 
og døde vores død. 
Din opstandelse befrier fra 
angst og had. 
 
Fra et ukendt sted møder du 
os med nåde og Guds riges 
sejr. 
 
Vi tror på Helligånden, 
verdens livgiver, som forener 
trods grænser og skel. 
Du former én menneskehed 
af alle folk og racer, kvinder 
og mænd. 
 
Du fylder os med undren 
over livets hellighed og 
formaner din kirke til at blive 
Guds tegn på jorden - 
indtil alt på jorden 
fuldendes/mødes i 
retfærdighed og kærlighed. 
 
… 
 
Oversat fra svensk af Lars Bo 
Jensen og Bodil Krabbe 
 
… 
 
Om påske 
Det er påske! Selv om vi ikke 
kan være mange sammen til 
gudstjeneste og synge, så 
taget letter, så syng den 
hjemme, denne salme – nr. 
206 i vores salmebog - eller få 
hjælp fra youtube: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=15dmjnB8FZU 

 
”Herren Krist opstod i dag, 

halleluja, 
vandt fra mørkets drot vor 

sag, halleluja! 
Engles røst ved graven klang, 

halleluja, 
mød, genløste, ham med sang, 

halleluja!” 

 
Denne salme, der er skrevet af 
metodisten Charles Wesley 1739 
på baggrund af en latinsk hymne 
fra 1400-tallet, har en interessant 
historie, og melodien ligeså. Men 
det bliver i et andet kapitel. Den 
er oversat til dansk af P. H. Lange, 
en dansk folkekirkepræst i 1946. 
En ny oversættelse / bearbejdning 
til et nutidigt sprog kunne jeg 
ønske. 
 

Af Bodil Krabbe 
 
 

 
Selvom det lysner forude med 
hensyn til både vaccinationer, 
genåbning og smittetryk, må vi 
desværre fortsat leve med covid-
19 og de restriktioner, som 
pandemien medfører. Det 
betyder jo uheldigvis, at der er 
arrangementer og aktiviteter, 
der ikke kan gennemføres som 
planlagt. I programmet for 
april/maj er følgende indtil 
videre ændret: 
BiDs Lederkonference i 
Fredericia d. 23.-24. april er 
udsat. 
Kirkeevent om ”Den 
ubarmhjertige kirke” v. Jan 
Kornholt d. 25. april er udsat til 
efteråret. 
 
Fællesskabsweekend d. 9.-11. 
april, fejring af menighedens 70-
års fødselsdag d. 2. maj samt 
menighedsmødet d. 30. maj 
gennemføres indtil videre som 
planlagt – naturligvis under 
hensyntagen til de til enhver tid 
gældende restriktioner. 
Kontakt Rune Funch, hvis du 
har spørgsmål angående 
restriktioner og forbehold i 
forbindelse med menighedens 
aktiviteter under covid-19. 
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PÅSKETID - PÅ GODT OG ONDT! 
 

 
 

Som et led i ritualet ved 
romerske korsfæstelser blev 
den netop dømte fange 
tvunget til at bære den 
tværgående bjælke til sit 
eget kors helt fra fængslet 
til henrettelsesstedet 
Golgata udenfor byen. 
Vandringen var forfærdelig 
på grund af den knusende 
byrde, fangen fik lagt på sig, 
og fordi vagterne, der var 
trætte af den enorme 
folkeskares påtrængende 
nysgerrighed, stak til ham 
med deres sværd for at få 
ham til at sætte farten op. 
Mens han vaklede gennem 
de snørklede gader med et 
alenlangt tragikomisk optog 
i hælene, mærkede han den 
bittersøde duft af harpiks 
fra nåletræsbjælken på 
skuldrene, og tankerne førte 
ham tilbage til de sorgløse 
dage i faderens 
tømrerværksted. 

 
Påskelam kan tilberedes 
på mange måder. Min 
personlige favorit er nok 
lammekølle marineret 
med hvidløg, persille og 
mynte stegt i ovnen på 
bund af skiveskårne 
kartofler serveret med 
tzatziki og tyrkisk 
fladbrød. Og så skal 
kødet efter min mening 
selvfølgelig være både 
økologisk og dansk. Det 
er ganske vist lidt 
dyrere, men udenlandsk 
lam ofte smager lidt for 
”kraftigt”! 
 
Han kæmpede sig de sidste 
meter op ad højen og faldt 
på knæ udmattet og 
afkræftet af de pisk og tæsk, 
han havde fået i nattens løb. 
Få meter fra ham var 
vagterne ved at nagle en 
anden mands hænder fast 
til en tværbjælke, mens han 
hylede og skreg som et vildt 
dyr. Lidt længere borte 
hang en tredje forbryder  

allerede fasthamret på sit 
kors. Morgensolen skinnede i 
horisonten. Hans time var 
kommet. Han blev kastet ned 
i støvet og lå på ryggen med 
bjælken bag nakken og 
kiggede op på en flok 
romerske soldater. Der var 
ingen medlidenhed at spore i 
deres udtryksløse, solbrændte 
ansigter, da to af dem holdt 
hans skuldre nede, mens to 
andre hårdt bandt hans 
håndled fast. En femte 
person trådte frem bærende 
på en hammer i højre hånd og 
en beskidt læderpose i 
venstre. 

 
Påskelilje er den almene 
betegnelse for blomsten 
Narcissus 
pseudonarcissus, der 
vokser vildt i Syd- og 
Mellemeuropa. Med sin 
kønne gule blomsterfarve 
og trompetformede 
bikrone har den været 
yndet og dyrket siden 
oldtiden. I Nordeuropa 
anses påskeliljen af 
mange for at være 
sæsonens første rigtige 
forårsbebuder. Jeg synes, 
de sovende påskeliljer 
man køber i små bundter i 
supermarkedet er ren 
magi. I indkøbskurven ser 
de beskedne og døde ud, 
men efter få timer i en 
vase på køkkenbordet har 
man pludselig inviteret 
foråret indenfor! 

 
Hammerbæreren knæler på 
jorden ved siden af ham og 
tager to nagler op af 
læderposen. Soldaten stinker 
så meget af sved, at den 
dømte aner en kvalmende 
fornemmelse i svælget. 
Naglerne er lange og blanke 
men egentlig ikke særligt 
spidse. Med professionel 
hurtighed placerer soldaten 
den ene mellem sine tænder 
og den anden på den 
liggendes venstre håndflade. 

Første slag kommer brat og 
uventet, og spiddet glider 
ubesværet gennem kødet. 
Endnu et slag. Blodstænk 
rammer hans ansigt. Smerten 
er ubeskrivelig. Lyden af 
metallet, der sikkert borer sig 
ind i træværket blandet med 
latter og råb synger i ørene. 
Han lukker øjnene og bider 
hårdt tænderne sammen. Hans 
højre hånd møder samme 
skæbne. Smerterne kulminerer, 
da de hejser ham op og fæstner 
tværbjælken. 
 
Påske og æg hører naturligt 
sammen. At puste, male og 
dekorere æg ved påsketid 
kender vi vist alle til. I 
Skandinavien er man mest 
tilbøjelig til at mene, at 
påskeægget stammer fra 
kyllingen, hvorimod mange 
andre lande har tradition 
for at sige, at det er 
påskeharen, som kommer 
med påskeæg til børnene. 
Chokoladepåskeæg fås i 
utallige prisklasser, hvad 
enten det er haren eller 
hønen, der er bagmanden. 
Det dyreste påskeæg, jeg har 
set, kostede mere end 2.000€ 
i en delikatesseforretning i 
Rom! 

 
Hængende fastnaglet i 
hænderne på korset skiftende 
mellem bevidsthed og 
bevidstløshed fornemmer han 
svagt, hvordan fødderne også 
fikseres til træværket. Han 
bløder kraftigt fra hænderne og 
mærker, hvordan noget af 
blodet løber hele vejen ned 
langs armen og stopper ved 
armhulen. Foran korset er der 
blod på de støvede jord. Råb, 
latter og gråd fylder luften. Eli, 
Eli Lama sabaktani. Soldaterne 
deler hans klæder mellem sig, 
og ud af øjenkrogen kan han 
pinefuldt genkende nogle 
farisæere blandt tilskuerne. 
”Jeg tørster”, fremstammer han 
udmattet – usikker på om nogen 
overhovedet hører ham. 

Ordet påske kommer af det 
hebræiske ord for ”at 
overspringe” – pesach. Det 
hentyder selvfølgelig til, at 
dødsenglen sprang over 
israelitternes huse med 
dørstolper indsmurt i 
frisktappet lammeblod den 
nat, Gud hjalp israelitterne 
ud af Faraos kløer i 
Ægypten ved at sende den 
frygtelige 10. plage! Og 
påske er også tiltrængt 
ferie for de fleste. Jeg 
elsker 2. påskedag – fri på 
en mandag – det er så 
skønt! 

 
En pludselig stank af eddike 
får ham til at trække ansigtet 
sammen. Han lader tungen 
løbe over læberne og 
fornemmer, hvordan den 
metalliske smag af blod nu er 
blandet med syrlig eddike, 
men han er for afkræftet til at 
åbne øjnene for at finde 
årsagen. Det er slut nu. 
”Fader! I dine hænder betror 
jeg min ånd”. Hans hoved 
synker forover og han 
udånder. 

 
Påsken er fantastisk, for hver 
eneste gang vi sætter 
tænderne i et 
marcipanpåskeæg eller en 
skive veltilberedt lammekølle, 
og når vi dufter til en smuk 
gul påskelilje, eller fryder os 
over en frimandag, så lader 
det sig udelukkende gøre, fordi 
Jesus Kristus på en fredag for 
knap 2000 år siden gennemgik 
ufattelige pinsler! 

Af Mads Leth 
 

Søndag den 2. maj fejrer vi 
menighedens 70 års fødselsdag 

med masser af musik og sang til 
gudstjenesten, hvor vi får besøg af 

den professionelle cellist Ida 
Riegels. Hvis vi til den tid stadig 
er nødt til at holde gudstjenesten 
på 30 minutter, vil vi fortsætte 
fejringen udenfor med mere 

musik, med boblevand og lidt 
godt til ganen. 

Vi håber, at I alle har lyst til at 
komme og være med til at fejre 

menighedens runde dag. 
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April-Maj 2021 
 

Lyngby Baptistkirke 
Stiftet 1951 

 

Menighedens præst: 
Rune Funch 
Østersø 10B, Søsum 
3670 Veksø Sjælland 
Mobil: 42610972 
E-mail: rune@lyngbybaptistkirke.dk 
 
Menighedsrådets formand: 
Ekkart Kindler 
Gyngemose Parkvej 26, 2. tv. 
2860 Søborg 
Mobil: 23659364 
E-mail: kindler@fastmail.fm 
 
Kasserer: 
Niels Dam 
Glaciset 44 A 
2800 Lyngby 
Mobil: 22712775 
E-mail: nd@dbs.dk 
 
Kirkeværge: 
Hans Mechlenborg 
Jernbanevej 5 A. 3.th. 
2800 Lyngby 
Mobil: 31315910 
E-mail: hans@mechlenborg.dk 
 
Spejderne: 
Niels Dam 
Glaciset 44 A 
2800 Lyngby 
Mobil: 22712775 
E-mail: nd@dbs.dk 

APRIL 
 
Søndag d. 4. april kl. 10.30: Påskegudstjeneste ved Rune Funch. 
 
Onsdag d. 7. april kl. 19.30: Meditativ musikgudstjeneste ved Rune Funch. 
 
Fredag d. 9. april – søndag d. 11. april: Fællesskabsweekend (se omtale i 
martnummeret af nyhedsbrevet). 
 
Søndag d. 11. april kl. 11.00: Cafégudstjeneste ved Britta Kornholt, Rune 
Funch og Mads Leth. 
 
Søndag d. 18. april kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart Kindler og 
Hanna Ø. Nielsen. 
 
Onsdag d. 21. april kl. 19.30: Meditativ musikgudstjeneste ved Rune Funch. 
 
Søndag d. 25. april kl. 10.30: Gudstjeneste. 

 
MAJ 
Søndag d. 2. maj kl. 10.30: Gudstjeneste ved Rune Funch med efterfølgende 
fejring af menighedens 70-års fødselsdag. Medvirkende: Ida Riegels – cello. 
 
Onsdag d. 5. maj kl. 19.30: Meditativ musikgudstjeneste ved Rune Funch. 
 
Søndag d. 9. maj kl. 10.30: Gudstjeneste ved Mads Leth. 
 
Søndag d. 16. maj kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart Kindler og 
Hanna Ø. Nielsen. 
 
Onsdag d. 19. maj kl. 19.30: Sangaften! (I tilfælde af fortsatte restriktioner: 
Meditativ musikgudstjeneste ved Rune Funch). 
 
Søndag d. 23. maj kl. 10.30: Pinsegudstjeneste ved Rune Funch. 
 
Søndag d. 30. maj kl. 10.30: Gudstjeneste ved Rune Funch, efterfulgt af let 
frokost og Menighedsmøde. 
 
 
 
Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer søndag 
d. 2. maj. Indlæg, foromtaler, kommentarer og meget andet modtages med 
glæde. Deadline for indhold til bladet er onsdag d. 28. april. 
 

 
Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer elektronisk 10 gange årligt (den første søndag hver 
måned undtagen juli og august). Bladet kan modtages i papirformat ved afhentning i kirken eller 
tilsendes ved henvendelse til redaktionen. Artikler og indlæg I bladet er ikke nødvendigvis udtryk 
for redaktionens eller menighedens generelle holdning.  
Redaktør:  
Mads Leth, Grækenlandsvej 160, 2300 København S 
Mobil: 29727860, E-mail: lethmads@gmail.com 

 

 


