
 

 
 

Lyd salmer Baggrund 

 
Salmer i Bibelen 

Hvad er en salme? 

Salmer er digte, som sætter mennesker i 

forbindelse med Gud. Salmer skal synges 

sammen i kor. Det sker ved gudstjenester i 

kirken eller forsamlinger udenfor kirken f.eks. 

ved fester eller mindesammenkomster efter 

begravelser. Præsten kan også synge salmer 

med folk han besøger, hvis de er syge eller 

døende. På den måde kan en salme trøste, 

samle og glæde mennesker.  

 

Korstol hvor munkene i katolsk tid sad 

Salmesang i 3000 år 

Kong David er forfatter til Salmernes bog i 

Det gamle Testamente, står der i Det Gamle 

Testamente. Den bog har haft den største 

betydning for kirkens salmesang og den er 

skrevet ca. 1000 f.Kr.  

Salmerne, der tilskrives David, er blevet til 

omkring templet i Jerusalem og har været 

brugt både til hverdag og højtider i den 

jødiske religion. Det er både klagesange, 

takkesange, bryllupssange og festsange ved 

de store højtider. 

En salme af David 

Den bedst kendte salme af David er salme 23. 
Det er en tak til Gud for hans omsorg og en 
tro på, at man altid har det bedste foran sig: 

”Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, 

han lader mig ligge i grønne enge, 

han leder mig til det stille vand. 

Han giver mig kraft på ny, 

han leder mig ad rette stier 

for sit navns skyld. 

Selv om jeg går i mørkets dal, 

frygter jeg intet ondt, 

for du er hos mig, 

din stok og din stav er min trøst. 

Du dækker bord for mig 

for øjnene af mine fjender. 

Du salver mit hoved med olie, 

mit bæger er fyldt til overflod. 

Godhed og troskab følger mig, 

så længe jeg lever, 

og jeg skal bo i Herrens hus 

alle mine dage.”  
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 Sang Jesus? 

Jesus samledes med sine disciple 

Skærtorsdag til påskemåltidet. Det var her, 

de spiste det sidste måltid sammen, som 

senere blev til den nadver, man kender fra 

gudstjenesten. Her sang de også, som man 

gjorde blandt jøder i påsken. I 

Markusevangeliet (Kapitel 14, v. 26) står der: 

”og da de havde sunget lovsangen, gik de ud 

til Oliebjerget”. 

Englene sang det 

I Lukasevangeliet (Kapitel 2, v.13-14) hører vi 

også om salmesang i forbindelse med Jesu 

fødsel i Betlehem: ”Og med et var der 

sammen med englene en himmelsk hærskare, 

som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i 

det højeste og på jorden! Fred til mennesker 

med Guds velbehag!”  

 

 

De første kristne sang 

Læser man de ældste tekster i Det nye 

Testamente, Paulus breve, er det helt klart, 

at man sang salmer sammen.  I brevet til 

menigheden i Efesos skriver Paulus: ”Tal til 

hinanden med salmer, hymner og åndelige 

sange, syng og spil af hjertet for Herren.”  

 

Den første kristne salme 

I Paulus brev til de kristne i den lilleasiatiske 

by Filippi er der noget, der ligner en salme 

(Filipperbrevet kapitel 2v. 5-11). Den er 

sikkert blevet sunget af de kristne, når de 

mødtes, men man kender ikke nogen melodi:  

”I skal have det sind over for hinanden, som 

var i Kristus Jesus,  

han, som havde Guds skikkelse,  

regnede det ikke for et rov 

at være lige med Gud,  

men gav afkald på det,  

tog en tjeners skikkelse på  

og blev mennesker lig;  

og da han var trådt frem som et menneske,  

ydmygede han sig 

 og blev lydig indtil døden,  

ja, døden på et kors.  

Derfor har Gud højt ophøjet ham 

og skænket ham navnet over alle navne,      

for at i Jesu navn  

hvert knæ skal bøje sig, 

i himlen og på jorden og under jorden,  

og hver tunge bekende:  

Jesus Kristus er Herre,  

til Gud Faders ære.” 

 


