Indhold
FORORD s.7
1.	DET SOM INGEN K AN SIGE SIG SELV s.11
AF HANS-OLE BÆKGA ARD

2.	FORK YNDELSE UNDER FORVENTNINGSPRES s.23
AF BIRGER REUSS SCHMIDT

3.	HVOR BLEV K ALDET TIL OMVENDELSE AF? s.43
AF NICKL AS L AUTRUP-MEINER

4.	DET ER NÅDEN DER FLY T TER NOGET s.57
AF PER L ADEK JÆR

5.	FOR LIDT MISSION s.71
AF KRISTA ROSENLUND BELLOWS

6.	HIMMEL OG HELVEDE I FORK YNDELSEN s.85
AF SPRINT A AGA ARD KORSHOLM

7.	HELBIBELSK FORK YNDELSE s.99
AF HENRIK NYMANN ERIK SEN

8.	FORK YNDELSE MELLEM TRADITION OG FORNYELSE s.115
AF MICHAEL AGERBO MØRCH

9.	DEN SVÆRE FORK YNDELSE s.129
AF JENS OLE CHRISTENSEN

10.	FORK YNDELSEN I GLOBALT PERSPEKTIV s.145
AF BODIL FRIIS SK JØT T

5

6

11. FORK YNDELSE ER KOMMUNIK ATION s. 159
AF ARNE PEDERSEN

12. NÅR KROPPEN FORK YNDER s. 175
AF THILDE MOSK JÆR KOFOD

13. HVAD TÆNKER JEG DOG PÅ? s. 187
AF REIDAR PUGGA ARD POUL SEN

OM FORFAT TERNE s. 197

Forord
Projekt God Forkyndelse blev sat i verden i 2013 for at fremme god
kristen forkyndelse i vores tid. I det lys skal denne antologi, som
er en vigtig del af projektet, ses, læses og praktiseres.
I 2014 udsendtes spørgeskemaer til de 11 samarbejdende organisationers1 tilhørere og forkyndere. Vi mente nemlig – og vi mener
fortsat – at skal der gøres noget for at fremme god forkyndelse,
bør det ske på et oplyst grundlag.
Vi fik en overvældende respons på spørgeskemaerne, idet der
indkom 1.785 gyldige besvarelser fra tilhørere og 406 fra forkyndere. Disse kvantitative data blev suppleret med en række kvalitative, for eksempel interviews med forkyndere og tilhørere.
I 2015 udkom rapporten God forkyndelse, der på 122 sider analyserer disse mange data og træffer nogle konklusioner.2 Rapporten
ligger til fri afbenyttelse på www.godforkyndelse.dk
Tidligt i processen med at udarbejde rapporten kunne vi se, hvor
de fleste smertepunkter i den aktuelle forkyndelse ligger ifølge
tilhørere og forkyndere. På det grundlag udvalgte vi en række
temaer, der skulle behandles i den antologi, som hermed foreligger. Lidt forenklet: Rapporten stiller diagnosen; antologien ordinerer medicinen. Med det formål, at forkyndere, tilhørere samt
møde- og gudstjenesteledere bliver bedre redskaber for god
forkyndelse. Af Guds nåde.

1. Dansk Bibel-Institut, Den danske Israelsmission, Evangelisk Luthersk Mission,
Evangelisk Luthersk Netværk, Indre Mission, Kristeligt Forbund for Studerende,
Kristent Pædagogisk Institut, Luthersk Mission, Luthersk Missions Børn og Unge,
Menighedsfakultetet, Ordet og Israel.
2. Pedersen, Carsten Hjorth. God Forkyndelse – projektrapport med analyser, konklusioner, vurderinger og anbefalinger. Projekt God Forkyndelse, juni 2015
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Ikke sådan forstået, at hvert af de følgende 13 kapitler kan føres
tilbage til et bestemt sted i rapporten. Men sådan, at de vigtigste
udfordringer, som undersøgelsen har rejst, bliver tematiseret her.
Heller ikke sådan forstået, at antologien lader mennesker – tilhørere og forkyndere – skrive dagsordenen for, hvad der skal skrives
om forkyndelse i dag. Projektets såvel som antologiens norm og
ledestjerne er, hvad Gud har åbenbaret i sit ord.
De følgende sider kommer vidt omkring. Læserne vil finde åndelige impulser, teologiske tanker, praktisk inspiration, provokerende udfordringer og skæve vinkler, som både forkyndere
og tilhørere har brug for at møde. Det er nemlig en fælles sag at
fremme god forkyndelse af Guds ord. Derfor er det vores håb, at
antologien vil blive læst og diskuteret, så det får konsekvenser
for både forkyndere, tilhørere og møde-/gudstjenesteledere. Det
er også grunden til, at der efter hvert kapitel er et par spørgsmål
til samtale eller personlig overvejelse. Som en skæv vinkel på de
forskellige temaer er bogen desuden forsynet med en række citater fra den interview-undersøgelse, som var en del af Projekt God
Forkyndelse.
Det er en stor glæde for os, som har arbejdet med Projekt God Forkyndelse, at antologien nu kommer på gaden. Vi håber, at det bliver bogen om god forkyndelse i de 11 organisationers baglande
de næste tre-fem år. Gerne også i andre åndelige sammenhænge.
Vi ønsker, at antologien bliver læst, brugt, diskuteret, omsat, levet
og praktiseret. Til timelig og evig gavn for mange mennesker og
til Guds ære.
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