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Jeg så en gang på en betonvæg en grafitti med ordene: ”Jesus 

sagde: Jeg har aldrig sagt, at I skal fælde alle de grantræer på 

min fødselsdag.” 

Og hvorfor så indlede en prædiken Grundlovsdag med at citere 

dette? 

Jo, det er for fra starten af at sætte fokus på, at det vist nok 

egentlig er en sammenblanding at holde gudstjeneste grund-

lovsdag. 

Men det er der jo så meget, der er i vores uoverskuelige verden. 

Og selvfølgelig skal vi holde gudstjeneste Grundlovsdag også 

selvom det er en sammenblanding. 

Vi skal for det første minde os selv og hinanden om, at det ikke 

er en selvfølge, at vi bor i et frit land, hvor vi har en fri 

forfatning. Vi skal holde gudstjeneste for at  sige tak for – som 

det hedder i kirkebønnen til hver gudstjeneste – at Guds ord har 

frit løb iblandt os. Og med grundloven i tankerne kan vi sige 

tak for, at også vore egne ord har frit løb iblandt os. 

Men når det så er på plads, er der stadig noget tilbage. 

Og det er det, der har en lille smule at gøre med de juletræer, 

jeg indledte med. 

Nemlig det, at ordets frie løb iblandt os, lige så stille gennem 

historien har taget noget med sig. 

Har skabt sig et rum. 

En institution. 

Kirken. 



Det er en institution. 

Ligesom Grundloven er en institution. 

Vi er måske vante til mest at bruge ordet institution i 

forbindelse med daginstitutioner og lignende, men man kan 

faktisk også godt sige for eksempel om et menneske, der har 

virket i den samme virksomhed eller på det samme sted i en 

menneskealder, at han eller hun er lidt af en institution. 

Noget, der skaber respekt. Noget, der bliver ved med at ligne 

sig selv. 

Ordet institution betyder i sin grundform blandt meget andet 

vane. 

Altså noget, der er som det er, uden at man egentlig tænker så 

meget over det. 

Det kan så være en god eller en dårlig vane; når det gælder 

Gurndloven vil jeg her lade  det være usagt og overlade det til 

de mange politikere, der i dag hylder Grundloven rundt 

omkring i landet. 

Men jeg kan konstatere, at der rundt omkring generelt bliver 

brugt meget krudt på at ændre på folks vaner. 

Og nu er tiden så også kommet til kirken som institution. 

Kirkens vaner. 

Også det har på en måde noget med juletræerne at gøre. 

Der er ikke nogen inden for Den danske Folkekirke, der har 

tænkt sig at afskaffe juletræerne – dog ikke – men på en dag, 

hvor der tales meget om forfatning og fri forfatning, ville det 

måske være mærkeligt, hvis man ikke kom omkring det emne,  

at kirken som institution i disse måneder skal tage stilling til, 

om der nu også skal være en særlig grundlov for kirken. 

Hvordan kirken i fremtiden skal ledes? 



Det skal nævnes her i håbet om, at nogle vil tænke: ”Hvad har 

det med en prædiken at gøre?” 

For det er lige præcis der grafittien om juletræerne skal lede os 

hen. 

At der er noget, der hedder juletræer og der er noget der hedder 

juleevangelium. 

De har i bund og grund intet med hinanden at gøre, men de står 

heller ikke i vejen for hinanden. 

Sådan skal det helst også være med  evangeliet om Jesus 

Kristus og ledelsen af Den danske Folkekirke. 

Det er vigtigt, at der bliver debat om folkekirkens fremtid, 

hvadenten man så kan blive enige om, at den er i krise eller ej. 

Men det er frem for alt vigtigt at holde fast i, at det glædelige 

budskab som kirken bæres af, ikke er i krise. 

Fordi det ikke holdes oppe af institutionen, men af Gud. 

Af at ordet på sit frie løb kan skabe, hvad det nævner. 

Uanset hvordan institutionen så er indrettet. 

Det bliver med andre ord også jul, selvom der et år skulle blive 

mangel på juletræer. 

Og med alt dette på plads kan vi så endelig begive os til dagens 

evangelium og den salme, der omgiver dagens prædiken. 

For det er jo barske sager at blive mindet om på en 

Grundlovsdag. 

At alt, hvad verden bygger på det kan sammenfattes under de 

ord, som vores fynske nationalsalmedigter Thomas Kingo lader 

sine salmevers indlede med gennem 9 lange vers. Ja, og så er 

der endda endnu flere – det kan man forvisse sig om, hvis man 

skæver over til salmebogens nr. 615, hvor alle de oprindelige 

15 vers er med. 



Der blev af gode – eller i hvert fald af tungvejende - grunde 

ikke holdt Grundlovsdag på Kingos tid. Han måtte i stedet for 

se til da Kongeloven i 1660 indførte enevælden. 

Så det er ikke den institution Kingo tænker på. 

Men der er vaner nok at tage fat på i dagliglivet og det gør han 

så. Rigdom og guld, ære, yndest og gunst, og kødelig lyst for at 

det ikke skal være løgn. 

Det er alt sammen, hvad Kingo sammenfatter under 

betegnelsen ”forfængelighed”. 

Og så kunne man tro, at man stod over for salmehistoriens 

største træmand. 

Men det gør man bestemt ikke. Der er liv, saft og kraft i 

Thomas Kingo. Vi har nogle berømte kærlighedsdigte fra 

Kingos hånd – det mest berømte er digtet om Chrysillis. 

Men Kingo kender forskel. 

Han ved på hvem, han bygger. 

Det er hans og evangeliets ord til os i dag. At vi stilles over for 

vanernes magt og skabelsens magt. 

Og bliver bedt om at tage stilling. 

Vil vi bygge vort liv på Ordets frie løb iblandt os. Eller vil vi 

binde os til institutionerne og vanerne, og sige som Per Smed 

siger det i den gamle folkevise: ”Hwad nøt’ er et te?” 

Grundloven har i sit indhold intet med evangeliet at gøre 

udover, at den kræver at dronningen skal være medlem af 

Folkekirken. Den er en menneskeskabt lov. 

At vi alligevel i dag holder gudstjeneste Grundlovsdag skyldes, 

at vi også på denne dag bliver mindet om, at livet er os givet og 

at vi i bund og grund bygger vort liv og vort samfund op i troen 

på, at livet er skænket os af Gud. Og at dem, der er sat til at 

lede og styre er indsat af Gud. Det tænker vi ikke på til daglig, 



det gør de ledende måske dårligt nok. Det giver ikke 

mennesker frit slag til at handle på Guds vegne, men sætter 

tværtimod pligten til ydmyghed over for det betroede embede 

øverst. 

Det er der grund til at fejre alle dage og fejre særligt på 

Grundlovsdagen. 

Derfor kan vi også i dag, hvor vi hører om historien og 

traditionen - i dag, hvor vi fejrer institutionen og spørger til 

fremtiden, i bund og grund koncentrere os om at høre 

budskabet som slutter dagens evangelietekst : 

 

Der var en, der stod op fra de døde. 

 

AMEN  

 


