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Før vi kigger på definitionen, så lad os starte med følgende spørgsmål. 
Har en bekendelse eller bekendelsesskrift, som f.eks. vores bekendelsesskrift, 
Baptistbekendelse af 1689, den højeste autoritet for den kristne og den kristnes 
livsførsel og tro?

Svaret er NEJ!, men lad os se hvorfor

”Den hellige Skrift er den eneste tilstrækkelige, sikre og ufejlbarlige anvisning til al 
frelsende kundskab, tro og lydighed…”

”Den højeste dommer – ved hvem alle læremæssige uenigheder vil blive afgjort og ved 
hvem alle forordninger ved kirkemøder vil blive prøvet, såvel som oldtidens forfattere 
og enkeltindividers læresætninger – kan umuligt være anden end den hellige Skrift, 
udtalt ved Helligånden. Og i Skriftens domsafsigelse bør vi hvile, fordi det er i Skriften 
givet ved Helligånden, at vores tro har sit endelig og fast grundlag.”    

-Baptistbekendelsen af 1689 (vores bekendelsen)

HVAD ER EN BEKENDELSE?



Det vil altså sige at vores bekendelse siger klart og tydeligt at den selv, altså 
bekendelsen, ikke har højeste autoritet, det har bibelen.

Den siger også at alle læresætninger nedskrevet af mennesker, f.eks. nutidige 
forfattere der laver teologiske bøger og bekendelsen selv, er underlagt skriften og 
skal ‘testes’ af skriften for at afgøre om den er sand.

HVAD ER EN BEKENDELSE?



Hvad er en bekendelse så?

En bekendelse er en samling af læresætninger, draget ud af bibelen, der viser omverden 
hvordan en bestemt kirke, kirkesamfund eller person fortolker bibelen og hvad man tror på.

F.eks. kan en bekendelse have følgende læresætning om retfærdiggørelsen:

”Troen, som modtager Kristi retfærdighed og er afhængig af ham, er det eneste middel til 
retfærdiggørelse…” – Baptistbekendelsen af 1689, 11.2

Eller 

”Ligeledes lærer de, at vi ikke kan retfærdiggøres over for Gud ved egne kræfter, 
fortjenester eller gerninger. Vi retfærdiggøres derimod gratis på grund af Kristus ved tro” -
Den Augsburgske Bekendelse, 4 (del af den den lutherske bekendelse)

Men i den ovenstående definition, finder vi flere aspekter af hvad en bekendelse er og 
hvordan den fungere. En bekendelse er ikke blot en samling af læresætninger, lad os kigge 
på hvad den ellers er…

HVAD ER EN BEKENDELSE?



HVAD ER EN BEKENDELSE?

Udover at være en samling af læresætninger…

Så er en bekendelse også hvad der tros i en kirke, kirkesamfund eller person
 Læresætningerne i bekendelsen er ikke for kun for intellektets skyld, men også hvad en kristne 

inderligt tror på og ud fra det, lever sit liv. 

Og at denne tro bekendes for offentligheden.
 Ved at være nedskrevet og til offentlig skue

Og den videregives til efterfølgende generationer af kristne.
 Guds sandheder ændres ikke – hvis sandhederne er nedskrevet og repræsenterer sandheden 

(bibelen) så videre gives den, ved. bl.a. at have den nedskrevet.

Det utroligt vigtigt at have alle disse definitioner i mente, især når vi senere 
sammen skal se hvad bibelen siger om de ovenstående definitioner.



HVAD ER VORES BEKENDELSE?

Vores bekendelse hedder Baptistbekendelsen af 1689, eller på engelsk Second London Baptist Confession of 
Faith of 1689.

I England i 1600-tallet gik en gruppe baptister sammen og udgav en bekendelse som var en sammenfatning
af hvad de troede bibelen lærte.

Baggrunden for dette var primært at de på enkelte læresætning ikke kunne være enige med deres
daværende kristne brødre. Det drejede sig primært om kirkestyre og dåbssyn.

De opfandt ikke den dybe tallerken, de tog to tidligere bekendelsesskrifter som deres medkristne have skrevet
og brugte disse og primært ændrede læresætningerne om kirkestyre og dåbssyn.

De gjorde dette fordi de anerkendte kirkehistorien og tidligere teologers gaver og viden. De to
bekendelsesskrifter som de brugte var selv stærk påvirket af oldtidens bekendelsesskrifter netop fordi at
forfatterne af de bekendelser vidste at alt nyt teologi er forkert teologi. Den kristne tro er en historisk tro, hvor
historien og de teologer der gået forude, er nogen vi skal tage seriøs og ikke ignorere.

Baptisterne ville vise omverden hvad de troede på, men samtidig også at deres tro ikke afveg fra bibelen,
ved at bruge formulering fra kirkehistorien, og de kunne derfor anses som sande kristne brødre.



HVAD ER VORES BEKENDELSE?

Baptistbekendelsen af 1689 indeholder 32 kapitler, opdelt yderligere af paragraffer.

Læresætningerne er understøttet af kilder fra bibelen.

F.eks. i kapitel 32, om dommedagen, står der følgende i paragraf 1

”Gud har fastsat en dag, da han vil dømme verden i retfærdighed ved Jesus Kristus, 1 ”
1. ApG 17,31; Johs 5,22 & 27.

”for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en 
mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå 
fra de døde.” – Apg. 17,31

På denne måde er vores bekendelse også med til at vise at den får dens læresætninger, eller 
teologi, i dette tilfælde om dommedagen, fra bibelen.

Dvs. vi kan alle holde det op imod bibelen og se om bekendelsen taler sandt!



ER EN BEKENDELSE BIBELSK?

Ifølge den definition vi kiggede på før, så er en bekendelse ikke blot en samling af 
læresætninger men også…

Hvad der tros i en kirke, kirkesamfund eller af en person.

Og at denne tro bekendes offentligt.

Og den videregives til efterfølgende generationer af kristne.

Lad os se om vi kan finde bibelsk belæg for at have en bekendelse.

Jeg holder skriftstederne til et minimum, men til allersidst anbefaler jeg nogle bøger som vil 
gå lidt mere i dybden med det.



ER EN BEKENDELSE BIBELSK?

Ordet bekende i bibelen, som vi skal til at kigge på, betyder kort sagt at anerkender 
og tro på noget sammen med andre.

”Det sagde hans forældre, fordi de var bange for jøderne; jøderne havde nemlig allerede besluttet, at den, 
der bekendte Jesus som Kristus, skulle udelukkes af synagogen.” – John. 9,22

Her ser vi ingredienserne: 1) tro, 2) tro på noget (Jesus er Messias = læresætningen), 
3) det var offentlig og ikke privat (jøderne kunne finde ud af hvad de troede på)

“Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i
himlene.” – Matt. 10,32

1) tro, 2) tro på noget (Jesus = læresætningen) 3) offentlig (over for mennesker)

Her ser vi at det er bibelsk at bekende sig til en tro og gøre det offentligt



ER EN BEKENDELSE BIBELSK?

Paulus formaning til Timotheus

Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners
påhør. For Guds ansigt, for ham, som giver alle ting liv, og for Kristus Jesus, som aflagde den gode bekendelse under Pontius
Pilatus, byder jeg dig… 1. Tim. 6,12-13

Peters bekendelse

Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« - Matt. 
16,15-16

Frelsen i Romerbrevet kapitel 10

For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de 
døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse –
Romans 10,9-10

Vi ser igen I disse vers at en offentlig bekendelse er vigtigt. Kristne er et bekendende folk. Vi 
tror på ting, disse ting er sandt som ikke forgår og som ikke ændres. Men også at de 
bekendes offentlig foran andre.



ER EN BEKENDELSE BIBELSK?

Noget andet som vi også ser i bibelen er at formuleringer, talemåder og ”ord” eksisterede i oldkirken og Paulus brugte dem i 
sine breve.

”troværdigt er det ord og al modtagelse værd! For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. ” – 1. Tim. 1,15

“troværdigt er det ord! Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han tragter efter” – 1.Tim 2,15b-3,1

Paulus bruger denne formulering 2 andre steder, ”troværdigt er det ord!”. Teologer mener at her har vi et eksempel på en
læresætning (creedal statement) fra kirkens oprindelse som Paulus gentager. Dvs. vi ser altså helt tilbage i kirkens oprindelse at 
kristne opsummerede kristne sandheder/læresætninger i en form som var nemt at huske og gentage – kirkehistorien bekræfter 
også dette.

Filipperbrevet 2,6-11 er universelt set anerkendt som en slags salme, hymne eller bekendelse som Paulus citerer som kirken havde 
lavet. Kirken havde altså lavet deres egne formulering af sandheder fra bibelen, som hyppigt blev brugt af kirken. 

”Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro pålidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre.” – 2. Tim. 2,2

Her ser vi at sandheden skal videregives. Og vores bekendelse, som vi tidligere så på, indeholder læresætninger som er helt 
tilbage fra kirkens begyndelse og fra vores kirkefædre der levede mellem år 100-700. Vores historiske arv bør være vigtige for 
os – for vores tro er ikke en ny opfindelse. 
 F.eks ”Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for 

den tro, som én gang for alle er overdraget de hellige. ” – Judas 3, her betyder tro ikke den individuelle tro, men troens indhold



ER EN BEKENDELSE BIBELSK?

Opsummering fra de vers vi lige har læst:
 Kristne bliver formanet til at bekende over for folk hvad de tror på

 Feks. ”…og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har” – 1. Peter 3:15

 Vi ser, fra de vers vi har set fra Paulus, at der hentydes flere steder til i bibelen at der findes læresætninger, 
talemåder, ”ord” og lignende som er blevet formuleret af de kristne, som Paulus citere.

 Vi så også med 2. Tim 2,2 at den undervisning som Timotheus har hørt fra Paulus, skal han gives videre til 
folk, der kan give det videre til andre. Bibelens lære skal gives videre, ikke ved blot at læse fra skriften, 
men også ved at fortolke det og prædike det.

Taget disse ting i betragtning, så vil jeg mene at det at en kristen kirke har en bekendelsesskrift, 1) hvori der 
står hvad kirken tror på og hvad kristne tror på, 2) kan tilgås offentlig og 3) videregives til næste generation, 
så vil jeg mene ja, en bekendelse er bibelsk.

Men kan jeg finde et specifikt skriftsted hvor der står ”En kirke skal have en nedskrevet bekendelse”, så er 
svaret nej. Men det er heller ikke måden hvor på vi fortolker bibelen. 

Bibelen er ikke en samling af individuelle skriftsteder der skal tages ud af kontekst, man må respektere genre, 
ordforråd, kontekst osv. 

Den rigtige måde at fortolke bibelen på er at tage hele bibelens vidnesbyrd - en mini udgave som vi sammen 
lige har gjort ved at læse flere skriftsteder - og ud fra det drage konklusioner. Det er den måde vi får læren 
om treenigheden, Jesus’ to naturer (menneske/Gud) og mange andre læresætninger.



BEKENDELSEN, KIRKEN OG MEDLEMMET.

En god bekendelse har typisk det man kalder primære læresætninger og sekundære 
læresætninger.

De primære læresætninger indeholder læresætninger som tilhører kernen af den 
kristne tro som man som kristne ikke må benægte. Det gælder:
 Treenigheden, Jesus som Gud og menneske, Skriften har højeste autoritet, Frelst ved tro og nåde alene, 

stedfortrædende død, evangeliet osv.

De sekundære læresætninger er noget som oprigtige kristne kan være uenige om, 
som f.eks.

 Dåbssyn, nadversyn, kirkestyre, udvælgelse, endetider osv.

Men så kan man stille spørgsmålet, er det ikke nok at en bekendelse kun indeholder 
primære læresætninger?

Svaret til det er, Nej – der er en grund til at I er i denne kirke og ikke en luthersk 
kirke.



BEKENDELSEN, KIRKEN OG MEDLEMMET.
Sekundære læresætninger, betyder ikke at de er uvigtige. Ens dåbssyn, nadversyn og kirkestyre, f.eks., er stadig utrolige vigtige 
læresætninger, som er med til at forme en lokal kirke og dens daglige handlinger.

Grunden til at der findes baptistiske kirker og lutherske kirke, er bl.a. fordi at vi er uenige om hvem der kan døbes, hvordan og 
dåbens betydning. Dåb er stadig utrolig vigtig.

Vi kan anerkender Lutheraner som oprigtige kristne, men vi tror stadig på at deres dåbssyn er ubibelsk og forkert – og da dåben 
faktisk ikke er en isoleret læresætninger, men faktisk har indflydelse på alt fra hvem der må være medlem til hvem der må deltage 
ved nadveren, gider det ikke mening at have en blandet kirke.

Hvis der ikke findes andre sunde baptistiske kirker, så kan baptister godt komme i en luthersk kirke, fordi vi er enige på de primære 
læresætninger.

Vi læser i Hebræerbrevet kapitel 10 vers 25 at vi ikke må forsømme gudstjenesten og de kristnes forsamling, så hvis der er en sund
kirke der prædiker evangeliet og de primære læresætninger, så har vi som kristne og baptister pligt til at deltage, på trods af at 
man er uenig med de sekundære læresætninger, f.eks. dåben.

”…og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer 
sig. ” – Hebræerbrevet 10:25

Men hvis der findes sunde baptistiske kirker, giver det bedst mening for en baptist at komme i en baptist kirke. (der er altid 
undtagelser)

Men konklusioner er at sekundære læresætninger er stadig utrolig vigtige, fordi de ikke blot er tomme ord, men noget man tror på og 
de har en konsekvens for den måde man har kirke på og den måde gudstjenesten er på. Vi kommer mere ind på dette når vi skal kigge 
på præster og kirkens undervisning.



BEKENDELSEN, KIRKEN OG MEDLEMMET.

Findes der kirker uden en bekendelse?

Jeg vil vove at påstå at der faktisk ikke findes kristne kirker der ikke har en bekendelse.

Forskellen er ikke mellem kirker der har en bekendelse og kirker der ikke har en bekendelse. 
Forskellen er mellem kirker der har en nedskrevet bekendelse og kirker der ikke har en 
nedskrevet bekendelse!

De kirker som er imod bekendelser, har typisk en bekendelse, men i stedet for at være 
nedskrevet, så er den typisk i ”hovederne” på ældsterådet eller medlemmerne. 

F.eks. En typisk brødre menighed som ikke har en nedskrevet bekendelse, har alligevel typisk 
en masse læresætninger som alle ved de tror på.

Det at have en bekendelse som en kristne person eller en kristen kirke er uundgåelig, for 
definitionen af at være en kristne indeholder at man bekender sig til noget dvs. at man tror 
på noget – vores tro er ikke indholdsløst, vores tro har et objekt og det er Jesus. Nogen har 
bare indholdet af hvad de tror på nedskrevet og andre har det ikke. 

Der findes mange ulemper ved ikke at have det nedskrevet – og vi vil kigge på nogen af 
dem i dag.



BEKENDELSEN, 
KIRKEN OG 
MEDLEMMET.

"I do want to make the point here that Christians 

are not divided between those who have creeds 
and confessions and those who do not; rather, they 
are divided between those who have public creeds 
and confessions that are written down and exist as 
public documents, subject to public scrutiny, 
evaluation, and critique, and those who have 
private creeds and confessions that are often 
improvised, unwritten, and thus not open to public 
scrutiny, not susceptible to evaluation and, crucially 
and ironically, not, therefore, subject to testing by 
Scripture to see whether they are true."  - Carl 
Trueman, Teologiprofessor, The Creedal Imperative

Hvilken kirke vil du være i? En du ved hvad de tror
på og lærer, eller en du aldrig med sikkerhed ved, 
da den konstant ubevidst kan ændres, ift. hvem der 
er i “førersædet” ?



BEKENDELSEN, KIRKEN OG MEDLEMMET.

De kirker som er i mod bekendelser har typisk følgende motto: No Creed but Christ.

Lad os lave et tankeeksperiment…

”No Creed but Christ” – Men hvilken Christ? Der er mange meninger om hvem Jesus 
Kristus er, hvordan kan du så være sikker at du taler om den samme Jesus som f.eks. 
Jehovas Vidner. Derfor bliver du nødt til at definere den Kristus du tror på.

Kristus: ”Guds enbårne Søn og er Gud selv”. Men hvilken Gud? Hvordan adskiller den 
Gud du tror på fra Jehovas Vidners?

Gud: ”Den eneste levende og sande Gud, hvis eksistens er i og fra ham selv. Han er 
uendelig i sit væsen og i sin fuldkommenhed” Også sådan kan du fortsætte indtil du 
har afgrænset din kirke fra andre sekter og kætterske bevægelser.

Og når du er færdig med det, hvad har du så? En bekendelse!



BEKENDELSEN, KIRKEN OG MEDLEMMET.

Lad os lave et lignende tankeeksperiment…

Nogle bruger også følgende motto ”No Creed but the Bible”

Men der findes mange usunde og vranglærende kirker der også kan bekende sig til 
dette. Derfor bliver vi nødt til at definere hvad bibelen er.

Bibelen: ”Den hellige Skrift er den eneste tilstrækkelige, sikre og ufejlbarlige anvisning 
til al frelsende kundskab, tro og lydighed.”

Men hvilke bøger er indeholdt i bibelen? Ikke alle kirker der kalder sig for kristne, 
har samme bøger, katolikker, f.eks., har flere bøger i bibelen end vi har.

Så kan man liste dem: ”1., 2., 3., 4., 5. Mosebog, Josvasbog, Dommerbog osv.”

Og når du er færdig med det, hvad har du så? En bekendelse!



BEKENDELSEN, 
KIRKEN OG 
MEDLEMMET.

”Every church has its dogmas
(læresætninger). Even the Churches
that are constantly decrying dogmas
have them in effect. When they say
that they want a Christianity without
dogma, they are by that very
statememt declaring a dogma –
Louis Berkhof



BEKENDELSEN, KIRKEN OG MEDLEMMET.

Hvordan skal en medlem forholde sig til kirkens bekendelse?

Når man bliver medlem i vores kirke, lover man foran forsamlingen at underlægge sig 
kirkens bekendelse og at stræbe efter at bevare kirkens fred. Det er meget normalt at 
man giver dette løfter som medlem i andre kirker også.

Men hvad betyder underlæggelse og hvad betyder underlæggelse ikke?



BEKENDELSEN, KIRKEN OG MEDLEMMET.

Hvad betyder underlæggelse ikke?
 Betyder ikke at du som medlem skal være enige i alle læresætninger i bekendelsen – Det okay at være uenige med flere 

læresætninger i vores bekendelse! F.eks. Du behøver ikke at være helt enig i bekendelsen forståelse af den kristne hviledag. (Men 
du behøver selvfølgelige at komme til kirkens gudstjenester – Heb. 10,25)

 Betyder ikke at kirken binder din samvittigheder og kræver at du skal lyve og være uærlig om dine uenigheder. Du må gerne være 
ærlige når folk spørg dig og sige at visse ting er du ikke enige i.

Hvad betyder underlæggelse?
 At du acceptere at dette er hvad kirken underviser til gudstjenester, søndagsskoler, bibelstudier osv. 

 Dvs. du acceptere når pastoren prædiker at den kristne hviledag er en søndag, en hellige hviledag som vi som kristne 
skal bruge på at tilbede Gud, være sammen med kristne brødre og søskende osv.

 Du ikke aktivt promovere eller propagandere for læresætninger der modsiger kirkens bekendelse.

 F.eks. du prøver ikke at overbeviser andre medlemmer vedvarende og ihærdigt at det der står i kirkens bekendelse er 
forkert. Enten ved skjulte møder eller lign.

 Dette vil også bryde et andet løfte, nemlig at du vil stræbe efter at bevare kirkens fred! ”Jeg, der er fange for Herrens 
skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer 
over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd” – Efs. 4,1-3

 Hvis du pga. tillid får lov til at undervise, f.eks. til bibelstudie, så modsiger du ikke kirkens bekendelse, på trods af få uenigheder.

 Jeg kender en kirke der tror på barnedåb, men fordi en baptist, som har været medlem i 20 år., har vist at han ønsker og 
stræber altid efter kirkens fred og respektere kirkens bekendelse, får stadig lov til at undervise i kirken. Det samme vil vi gør hvis 
vi kom i en luthersk kirke, hvis der f.eks. ikke fandtes en sund baptist kirke i nærheden.’



BEKENDELSEN, 
KIRKEN OG 
MEDLEMMET.

”Be humble. Don’t seek to be a progresive and try to 

hi-jack the ship, and then blame others of being
power-hungry. The power-hungry person is the 
mutineer. And if mutineers have an agenda, they ougth
to jump ship and find another commandeer. The words
of Miller, thought blunt, are applicable: ”The whole
world is before you. Go where you please” – Arden 
Hodgins, Reformert Baptist præst.



BEKENDELSEN, KIRKEN OG MEDLEMMET.

En bekendelse er også en hjælp til kommende medlemmer. 

Kommende medlemmer og besøgene har brug for at vide hvad kirken tror på før de 
besøger den.

Det vigtigste for enhver kristne, når der skal findes en kirke, ved flytning, rejser osv., 
er hvad en kirke tror på. 

Tør du at komme i en kirke som ikke offentlig viser hvad de tror? For så først efter 
10-30 prædikener finde ud at af kirken underviser vranglære – f.eks. Frelsen er af 
lovgerninger og ikke tro? Jeg vil hvert fald ikke turde det, for jeg ved hvor vigtigt 
kirkens undervisning er for min og min kones sjæl.

Historien viser faktisk at de kirker der er vranglærende og kættersk, og som typisk 
også godt ved at de afviger fra den historiske kristendom, oftest prøver at skjule det. 

Carsten, Markus og jeg oplevede dette faktisk…



BEKENDELSEN, KIRKEN OG MEDLEMMET.

En bekendelse kan også bruges privat af et medlem.

F.eks. Kan den bruges under personlig- eller familieandagter. Vores og andre af kristendommens bekendelser indeholder 
sandheder som kan være nemme at sige og huske.

F.eks. Den apostolske trosbekendelse, 

”Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet… osv.”

I 5 mosebog kapitel 6 vers 6-9 læser vi: “Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem
for dine sønner; du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op. Du skal
binde dem om din hånd som et tegn, de skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem
og i dine porte.”

Vi ser det at gentage, huske og citere ting er bibelsk.

Bekendelser er gode til at oplære børn og nye kristne i hvad bibelen siger, på en nem og overskuelig måde.

Det at vide, huske og citere bibelsk sandheder er en tilbedelseshandling – f.eks. at sige og mene ordene ”Jesus er Herre” er 
en tilbedelseshandling – Vi tilbeder i ånd og sandhed, sandhed: Jesus er Herre.



BEKENDELSEN OG EMBEDSHOLDERE

Hvordan forholder bekendelsen sig til embedsholdere?

Mens kirkens medlemmer ikke behøves at være enige i alle læresætninger, skal embedsholdere, altså ældste 
og menighedstjenere være enige i alle af kirkens læresætninger

Grunden til dette er at de har ansvaret for undervisningen. Og da vores kirke blev plantet, eller da en 
luthersk eller anden kirke blev plantet, så blev den plantet med en bekendelse, som danner grundlag for 
kirkens tro. 

Selv om at medlemmer gerne må være uenige på visse sekundære læresætninger, så må vi ikke glemme at 
sekundære læresætninger skal stadig undervises og er stadig utrolige vigtige. Derfor vil det ikke give mening 
at der er uenigheder omkring disse i ældsterådet, som er netop dem der skal undervise om disse, f.eks. 
nadversyn eller udvælgelsen.

“Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! - 2. Tim. 4,2”
“For jeg har ikke fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje. – Apg. 20,27”

Dem der har ansvaret for undervisningen (ældsterådet) skal prædike Guds ord og de skal prædike hele Guds 
vilje, ikke kun de vigtigste læresætninger, men alle. Derfor er det vigtigt at de ældste, er enige i kirkens 
trosgrundlag.

Da det også er embedsholdere der har ansvaret for dåben, er det derfor også vigtigt at de er enige i, at i vores 
kirke så døbes de der har bekendt sig til Jesus og ikke spædbørn.



BEKENDELSEN OG EMBEDSHOLDERE

Ældsterådet har også det overordnet ansvar for at kirkens medlemmer ikke spreder 
vranglære i kirken.

”Han [pastor/ældste] skal holde fast ved lærens troværdige ord, så han er i stand til både at formane 

med den sunde lære og at gendrive dem, der siger imod.” – Titus 1,9

En ældste skal altid først og fremmest, ud fra skriften, påvise at noget lære er vranglære, hvis 
det bliver spredt af en medlem i kirken. Men hvis medlemmet ikke vil underlægger sig og 
holder fast i sin egen fortolkning, har de ældste et officielt værktøj, nemlig bekendelsen, til at 
irettesætte medlemmet og i sidste ende, med menighedens accept, udelukke medlemmet fra 
fællesskabet, hvis vranglæren fortsætter.

En bekendelser er derfor også et godt værktøj når det kommer til vranglære. Også fordi at 
mange, hvis ikke alle, af de kristne trosbekendelsesskrifter er kommet ud af kontroverser med 
vranglærer.



BEKENDELSEN OG EMBEDSHOLDERE

Men udover at ældsterådet har et værktøj til at beskytte kirken mod vranglære, har 
medlemmet også et officielt dokument til at beskytte kirken imod ældsterådet.

Det er ikke unormalt at når man kigger ned gennem kirkehistorien, finder man desværre 
mange historier hvor pastorer, først var sunde og gode, men senere udviklede sig til kættere 
og kuppede kirken ved at sprede vranglære.

Det resulterede oftest i splittelser og megen sorg blandt medlemmerne.

Ved at have en bekendelse, som også står i kirkens vedtægter, og som pastoren har lovet at 
han tror på, kan medlemmer drage ham til ansvar og sidste ende får ham afsat, hvis han 
afviger.

Vil du ikke have dette værktøj til at beskytte din kirke, din familie og venner imod en pastor 
der misbruger sin magt på denne måde?

Ældsterådet ejer ikke kirken, og har derfor ikke ret til at gøre hvad de vil. De skal forvalte 
Guds ord ret, ellers skal de træde ud.



FALDGRUBER DER SKAL UNDGÅS

Mange af de personer som er imod bekendelser har bekymringer der er oprigtige, 
og skal tages seriøs.

Vi skal derfor kigge på 2 faldgruber, som en bekendende kirke, altså en kirke med 
en bekendelse, skal undgå. (Der findes flere, men vi vil blot kigge på disse 2 i dag)

Den første, en bekendelse må aldrig(!) få højere autoritet end Bibelen. 

”Den højeste dommer – ved hvem alle læremæssige uenigheder vil blive afgjort og ved 
hvem alle forordninger ved kirkemøder vil blive prøvet, såvel som oldtidens forfattere 
og enkeltindividers læresætninger – kan umuligt være anden end den hellige Skrift…” 
– Baptistbekendelsen af 1689, vores bekendelse.

Hvordan kan vi undgå at bekendelsen, de facto og praktisk set, får højere autoritet?



FALDGRUBER DER SKAL UNDGÅS

1. Når der opnås uenigheder og når medlemmer sætter spørgsmål tegn ved nogle 
læresætninger i bekendelsen, som man gerne vil have forklaret, så skal vi altid 
først og fremmest vise læresætningens sandhed ud fra bibelen. Vi må ikke bare 
nøjes med at pege på bekendelsen. Det gode ved vores bekendelse er at den 
hjælpe os med dette, fordi den har skrifthenvisninger.

2. Vi skal hele tiden sørger for at italesætte at vi er en bibelsk kirke, først og 
fremmest, og at bibelen alene har højest autoritet i vores kirke. Bekendelsen, hvis 
den kan bevises ud fra bibelen at være forkert, kan ændres. Men det kan bibelen 
aldrig!

3. Guds ord må være i centrum i alle vores samlinger. Guds folk, både i GT og NT, 
er ordets folk. Udlæggelse af Guds ord skal være i centrum til gudstjenesten og 
Guds ord skal være omdrejningspunktet til alle vores samlinger. Bibelen, bibelen, 
bibelen!



FALDGRUBER DER SKAL UNDGÅS

Den anden faldgrube som vi skal kigge på i dag, er at samtidig med at bibelen altid skal have 
højeste autoritet, skal vores bekendelse heller ikke gå i glemmebogen og blive en sovepude. 

Vi kan ikke regne med at bare fordi vi har en bekendelse der indeholder sandheder, så vi sikret i 
mod vranglære og vi kan tage det hele for givet.

En bekendelse i sig selv, taget alene, er ikke en garanti, men blot et stærkt værktøj, der skal 
bruges og ikke forglemmes.

Hvis kirkens medlemmer ikke er indstillet på at følge bibelens lære, så uanset hvor god en 
bekendelse man har, er man ikke sikret i mod vranglære.

Tag folkekirken f.eks. De har en bekendelse der indeholder mange gode læresætninger. Men fordi 
ugudelig mennesker har indflydelsen, så er det i dag stort set en vranglærende kirke (ikke alle 
lokale folkekirker, men mange).

Vi skal derfor huske at minde folk om de sandheder der står i bekendelsen (som også står i 
bibelen), minde folk om dem ved at undervise dem ud fra bibelen og holde hinanden til ansvar 
hvis vi lærer noget som modsiger bibelen og bekendelsen.



HAR SUNDE KIRKER BRUG FOR EN BEKENDELSE?

“Jeg tvivler på at den ny testamentlig kirke har et vigtigere dokument[athanasianske trosbekendelse, 500] siden den apostolske tidsalder – Martin LutherJohn Calvin var med til at skrive en bekendelse til hans kirkeJohn Owen var med til at skrive Savoy Declaration – en bekendelse som vores bekendelse minder meget om“Jeg anser det som rigtig at genprinte en udgave af denne glimrende liste af læresætninger...- C. H. SpurgeonJohn Macarthurs kirke har en bekendelseR. C. Sprouls kirke har en bekendelse, WCFMark Devers kirke har en bekendelseJames Whites kirke har en bekendelse, 1689Jeremy Walkers kirke har en bekendelse, 1689Rob Venturas kirke har en bekendelse, 1689Sinclair B. Fergusons kirker har en bekendelse, WCFMichael Hortons kirke har en bekendelseVoddie Baucham, da han var præst, havde hans kirke samme bekendelse som vores, 1689Er deres kirker usunde?

Syndfri kirker har ikke brug for en bekendelse, ja, men dem findes der ingen af.

“This little volume [1686 baptistbekendelsen] is not issued as an authoritative rule, 

or code of faith, whereby you are to be fettered, but as assistance to you in 

controversy, a confirmation in faith, and a means of edification in righteousness. Here 

the younger members of our church will have a body of divinity in small compass, and 

by means of the Scriptural proofs, will be ready to give a reason for the hope that is 

in them. Be not ashamed of your faith; remember it is the ancient gospel of martyrs, 

confessors, reformers and saints. Above all, it is the truth of God, against which the 

gates of Hell cannot prevail. Let your lives adorn your faith; let your example adorn 

your creed. Above all, live in Christ Jesus, and walk in Him, giving credence to no 

teaching but that which is manifestly approved of Him, and owned by the Holy Spirit. 

Cleave fast to the Word of God which is here mapped out for you. – C.H. Spurgeon



HVORFOR?
Hvorfor har vi en bekendelse?

 Den indeholder vores tro-

 Det bibelsk at bekende sin tro offentlig.

 Den viser omverden hvad vi tror på

 Viser at vi tilhører en tro der er historisk

 Den kan videregives til næste generation af kristne – vores børn f.eks.

 Et godt værktøj til ældste og medlemmer imod vranglære

 Et godt værktøj til at forstå og lærer bibelsk sandheder, især for nye kristne.

 En kirke uden en bekendelsesskrift er et særsyn ift. kirkehistorien,
vi er i tråd med hvad vores fædre i troen har gjort generationer efter generationer.



BØGER
Her er nogen bøger jeg kan anbefale

The Creedal Imperative – Carl R. Trueman, Teologiprofessor og Kirkehistorikker

Spændende kapitler om: Hvorfor er folk imod bekendelse?, Bibelsk belæg for bekendelser, Historisk baggrund osv.

A Defense of Confessionalism – Arden Hodgins, Reformert Baptist præst

Forsvarer at kirker har en bekendelse og tager udgangspunkt i vores bekendelse, Baptistbekendelsen af 1689.

Spændende kapitel om den historiske baggrund for vores bekendelse.

The Utility and Importance of Creeds and Confessions – Samuel Miller, Teologiprofessor 1769-1850

Giver et rigtig godt forsvar af bekendelser og modsiger mange typiske indsigelser.



BØGER
Her er nogen bøger jeg kan anbefale

Know the creeds and councils – Justin Holcomb, Teologiprofessor

Indeholder en liste af vigtige kristne bekendelser som er blevet nedskrevet ned gennem kirkehistorien

og deres historiske baggrunde.

Creeds, Confessions and Catechisms – Thomas Adamo

Indeholder flere kristne trosbekendelser fra mange forskellige trosretninger

Reformed Confession Harmonized, Joel Beeke & Sinclair Ferguson

Sammenligner og sidestiller flere reformerte trosbekendelser


