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Rasmus H.C. Dreyer 

Dåben hos Luther og reformatorerne 

Oprindeligt bragt i Tidehverv (95. årg., nr. 8, 2021, s. 132-146), 
her i let revideret og korrekturlæst form. 
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1 Kristoffer Olesen-Larsen, ”Sker der noget i daaben?”, i ”Fra Esajas-Kirken”…. 
Grundtvig-citatet, som Olesen-Larsen benytter sig af, er hentet fra femte vers 
af Grundtvigs ”Vort Løsen er vor Tro og Daab” (1836 og 1850 jf. N.F.S. 

Indledning 
Ifølge en af Tidehvervs grundlæggere, Kristoffer Olesen 
Larsen, var dåben ”ikke spor andet, end hvad vi kan se og 

høre”, hvorfor ”vandet er almindeligt vand og ordene simple 
menneskeord”. Dåben var således – jeg indføjer: blot – 
forkyndelse. Men sker der ikke noget andet og mere end 
”ordet tørt, og håret vådt og kun et degne-amen” 
(Grundtvig), som Olesen Larsen citerede Grundtvig i et af 

sine småstykker fra Esajaskirkens kirkeblad?1 Jo, i kraft af 
Jesu egen dåb forbinder Gud sig legemligt og åndeligt med 
det menneske, der døbes. Jeg skal lade nåde gå for ret og 
lade Olesen Larsen slippe, fordi det er unfair at bedømme 
en mands dåbssyn ud fra en halv side i et kirkeblad. Jeg 

fristes dog til at konkludere, at når overskriften hos Olesen 
Larsen var ”Om der sker noget i dåben”, og svaret var 
ovennævnte, da var han i virkeligheden kommet på ret stor 
afstand af det dåbssyn, som Luther nåede frem til. Ikke 
mindst foranlediget af den schweiziske reformator 

Huldrych Zwinglis dåbssyn og den heraf udspringende 
anabaptisme (gendøberne). Dette er derfor emnet for det 
næstfølgende, og jeg kan ligeså godt komme med en trigger 
warning: Det kommer til at handle om teologi, og der er 
faktisk ikke nogen særlig polemik at hente i det kommende. 

Altså jovist, der er masser af teologisk kant betragtet ud fra 
1500-tallets reformatoriske bråvallaslag om dåben. Men 
den aktuelle polemik og kamp mod svækkelsen af det 
sakramentale i folkekirkens dåbsliturgi og dåbslære, får jeg 
ikke plads til. Den, der vil drage slutninger til nutiden og 

den aktuelle debat, kan dog sikkert hente lidt krudt og 

Grundtvig: ”Psalmer og aandelige Sange”, bd. 1, (København 1868), 159–161). 
En bearbejdet udgave med kun to vers findes i salmebogen fra 2003 (DDS 
2003 nr. 453). 
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kugler i det følgende. Hellere vil jeg dog betragte det som en 
slags genopdragelsesrejse udi den lutherske dåbslære.  

Den gamle kongelige konfessionarius, Christian Thodberg, 
skriver i sin bog Dåben og dåbsritualets historie, at der i 
folkekirken er sket en udvanding af det lutherske i 
dåbsritualet (dvs. ritualet fra 1912/1992). Den bibelske 

dualisme, som han mente at finde hos Luther i hans 
dåbsliturgier, forsvandt med et pennestrøg ud med Peder 
Madsens reform af dåbsliturgien i 1912. Troen på Guds 
frelseshandling er ifølge Thodberg blevet løbende svækket 
siden 1783, hvor biskop N.E. Balle fjernede eksorcismerne 

fra dåbsritualet. Og langsomt er der i stedet blevet 
fremhævet ”antroprocentriske motiver og dermed den 
menneskelige præstationsside”.2 Den alvorlige baggrund, 
hvor mennesket hører og fornemmer, at dåben er 
nødvendig, er ifølge Thodberg gledet ud. Den ”bønnens 

forgård” (Thodberg henregner denne formulering til 
Richard Fangel), der skulle berede dåbskandidaten, er 
forsvundet ud af ritualet – kun korstegnelse og forsagelse 
står tilbage. Vi skal erindre, at Thodberg polemiserer mod 
det nuværende dåbsritual, hvorfor han mener, at dåben i 

den stand er reduceret til en festlig initiation ind i 
menighedens fællesskab snarere end at være et 
frelsesdrama. Men måske er der noget andet og mere 
positivt at sige om det lutherske dåbssyn end denne dystre 
tone, hvor død og Djævel lurer på det udøbte barn, og som 

Thodberg altså savnede i 1912/1992-udgaven af 
folkekirkens dåbsritual? Det mener jeg, der er – ikke 
mindst, hvis vi flytter accenten i en genlæsning af centrale 

                                                           
2 Christian Thodberg, ”Dåben og dåbsritualets historie” (København: 
Tidsskriftet Fønix 2017), 215. 

tekster i Luthers dåbsteologi. Jeg er efter en sådan læsning 
af den mening, at Luther forstår dåben som inkarnation og 
forsoning, der sker for mig og indstiftes legemligt og 
konkret i Jesu egen dåb.  

  

Luthers reformation af dåben 
Jeg vil som sagt lade mine øjne hvile mest på Luthers 
dåbssyn. Men lad mig allerførst nævnte, at Luther som 

bekendt også reformerede selve dåbsritualet i form af hans 
Taufbüchlein fra 1523, og endnu vigtigere i form af en 
stærkt revideret udgave fra 1526. I sidstnævnte var der tale 
om voldsomme reduktioner i eksorcismer og andre led i 
sammenligning med det middelalderlige forlæg, som Luther 
oprindeligt fandt i det i Nordtyskland udbredte Magdeburg-

udgave fra 1492 af den romerske dåbsritus. Luthers ritual 
fra 1526 er udtryk for en dåbsliturgisk reform af blivende 
betydning for den danske kirkes ritualer og dåbssyn, der 
indtil 1912 var bearbejdelser – og med tiden fortløbende 
reduktioner – af Luthers dåbsliturgier. Luthers 

dåbsliturgier var reformatoriske i kraft af at være på tysk, 
men hans reformer var i sammenligning med, den romerske 
ritus, som han forholdt sig til temmelig konservative. Det 
var de, fordi de sigtede på at bevare (den sande) tro og 
dermed (den sande) tradition. Dette gjaldt i særlig grad 

hans forsvar for barnedåben, som løbende blev mere 
presserende og aktuelt for Luther, efterhånden som 
receptionen af Luthers teologi via hans Wittenberg-kollega 
Andreas Bodenstein von Karlstadt, schweizeren Huldrych 
Zwingli og dennes kolleger og disciple udviklede sig i en 
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sådan retning, at barnedåben helt blev affejet til fordel for 
en genintroduktion af voksendåben. Dette fik som 
konsekvens, eftersom alle på daværende tidspunkt, bortset 
fra grupper af jøder og områder med muslimsk befolkning, 

var barnedøbte, at gendåb blev praktiseret. Det skyldtes, at 
dåben nu blev tolket som de troendes dåb. Ifølge Luther var 
barnedåben dog også en troendes dåb. Spørgsmålet var 
blot, hvad der mentes med tro – og hvad der skete i dåben. 
Vi må gøre os det klart, at tro for alle parter i debatten var 

en forudsætning eller sammenhængende med dåben, fordi 
”den, der tror og bliver døbt skal frelses” (Mark 16,16). For 
var dåben en kognitiv eller en kausativ handling?3 Eller 
måske ligefrem en handling per stedfortræder? Hvis den 
var det første, sådan som Luther udlagde gendøberne, var 

troen blevet en gerning og præstation af menneskets 
fornuft; var dåben det næste, fik Gud æren alene, og så var 
det Gud, der ved Ånden virkede (en egen) tro i dåben. 
Dermed var dåben også en mulighed for barnet (fides 
infantium). Skolastikkens hævdelse af, at faddernes og 

menighedens tro træder i stedet for barnets (fides aliena, 
dvs. en ’fremmed tro’), og at barnet må vokse sig til sin egen 
tro (fides propria) var måske en forudsætning for den 
tidlige Luthers hævdelse af barnedåben, men allerede i 
Luthers reformatoriske hovedskrifter fra de vigtige år 

omkring 1520 sporer vi en udvikling henimod en anden 
forståelse af troens rolle i dåben. 

                                                           
3 Denne skelnen spiller på James F. Whites kategorisering af Karl Barths meget 
senere kritik af barnedåben kontra Luthers position. James F. White, ”The 
Sacraments in Protestant Practice and Faith” (Nashville: Abingdon Press 1999, 
40). Denne kritik vender jeg tilbage til længere fremme. Barths dåbssyn blev 
bl.a. kritiseret af den lutherske teolog Oscar Cullmann, som hævede at dåben 
(i nytestamentlig forståelse) er kausativ i den forstand, at den indsætter den 

 

Troen som det primære 
Vi kan lidt forenklet sige, at Luther først opdagede 
sakramenterne og begyndte at gentænke dem lige omkring 
1520. For dåbens vedkommende skete det i Sermon 
von dem heiligen, hochwürdigen Sakrament der Taufe i 

1519 og året efter i en kritik af den romerske 
sakramentsteologi i De captivitate babylonica; hans 
berømte skrift om sakramenternes babylonske fangenskab i 
pavekirken. I førstnævnte skrift viderekolporterer Luther 
stadig en augustinsk forståelse af sakramentet 

karakteristisk for skolastikken, men i sidstnævnte skrift 
nuancerer han denne tankegang. Alligevel er 
sakramenterne i dette skrift også primært at forstå som 
tegnhandlinger (i augustinsk fortolkning); og de var i 
princippet overflødige, for den, der havde troen. 

Sakramenterne var på den måde at forstå som pædagogiske 
hjælpemidler for troen snarere end de nådemidler, som 
Luther sidenhen ville forstå dem som. Alligevel sporer vi en 
forandring, fordi dåb og retfærdiggørelse er synonymer. 
Skolastikkens forståelse af, at nåden, og dermed frelsen, 

sker i en art samarbejde mellem Gud ud fra den i dåben 
indgydte nåde, var nu ikke længere Luthers opfattelse. 
Dåben betød død og opstandelse, som i Luthers paulinske 

døbte i en sammenhæng (menigheden), hvor tro er en mulighed. Dette er en 
forståelse af dåben som kausativ i form af indpodning i Kristi legeme. I den 
forstand kan man forstå Cullmanns forsvar som en gentagelse af skolastikkens 
hævdelse af dåb via stedfortrædende tro, nemlig den, der er menighedens, og 
som således skal blive barnets. Oscar Cullmann, ”Die Tauflehre des Neuen 
Testaments: Erwachsenen- und Kindertaufe” (Zürich: Zwingli-Verlag 1948). 
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forståelse var det samme som hel og fuld retfærdiggørelse.4 
Som det vil være bekendt, havde kirken siden midten af 
1100-tallet regnet med syv sakramenter, og sakramenternes 
virksomhed skete i kraft af deres blotte afholdelse. Denne 

opus operatum var mulig, fordi Gud efter den skolastiske 
fortolkning benytter sig af sakramentet, hvorfor hverken tro 
eller deltagelse i sakramentet betyder andet en end 
forbindelse mellem tegnet og det betegnede. Luther 
fastholdt, at sakramentet stadig udvirker noget i sig selv – 

som vi populært sagt siger på nutidigt kirkedansk: at der 
’sker’ noget i dåben. Men det er ikke den menneskelige 
gerning (troen på tegnets betydning), men Guds ord og 
troens modtagelse af det løfte, der udsiges i sakramentet, 
der skaber der.  

I De captivitate babylonica går Luther lidt længere end 
Augustin, idet tegn, betydning og troen på tegnets afløses af 

en forståelse af ordets altovervejende betydning for 
sakramentet. Gud handler aldrig med mennesket uden om 
sit ord om løftet (promissio); og omvendt kan mennesket 
ikke omgås Gud andre steder end netop i ordet (altså i 
troen: fides). Det er Jesus selv, der i kraft af sin indstiftelse 

ved bestemte tegn (altså kun dem, der således har et Guds 

                                                           
4 WA 6, 534. 
5 Bernhard Lohse, “Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in 
ihrem systematischen Zusammenhang” (Göttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht 1995), 318. 
6 Thodberg 2017, 45. Mit afsnit om Luthers dåbsritualer og dets teologiske 
forudsætninger støtter sig meget nært til Thodbergs fremstilling i nævnte bog 
43-84. Thodbergs fremstilling er på lignende vis stærkt afhængig af Martin 
Ferel, ”Gepredigte Taufe. Eine homiletische Untersuchung zur Taufpredigt bei 
Luther” (Tübingen: Mohr Siebeck 1969). 
7 Karlstadt påvirkede Zwingli i Zürich, som dog forinden – og på grundlag af 
”De captivitate baylonica” – havde forstået, at sakramentet som sådan var 

ord for sig), som skaber sammenhæng mellem tegnet, løftet 
og troen på løftet. Dermed bliver sakramentet hos Luther 
ikke bare et tegn, men også tegn, hvori Guds ord virker og 
dermed formidlende instanser for nåden.5¨Det er lige før, at 

troen på ordet så stærkt fremhævet, at Luther tenderer at 
gøre sakramentet overflødig. I hvert fald kan det ydre tegn 
rent principielt undværes. 6 Det blev siden et synspunkt, der 
skabte gevaldige problemer, idet det åbnede for en rent 
spiritualistisk forståelse af sakramenterne. Det blev grebet 

af Andreas Bodenstein von Karlstadt, siden Zwingli og i 
særlig grad accentuereret hos radikale reformatorer som 
Thomas Müntzer og teologer inden for anabaptismen.7   

I De captivitate babylonica skelnede Luther mellem de 
gammeltestamentlige ’sakramenter’, der førte en 
retfærdighed her i verden med sig (deres indre logik som fx 
pagtstegn særligt for jøderne), Johannes-dåben, som var en 

omvendelsesdåb, hvilket udlagde betydningen af et nyt 
moralsk liv, og endelig Jesu dåb, som var en dåb til Ånden, 
hvori nåden og den ventede forløsning blev formidlet til 
mennesket. Denne dåb rummer med andre ord Guds løfte 
til mennesket. Det er dåbens objektive side (dens gave-del), 

mens dens subjektive side er den døbtes modtagelse, der 

’overflødigt’ for den troende. Zwinglis reducerede derfor gradvist dåbens 
betydning til en bekræftelseshandling frem for nådemiddel; et spor, der 
sidenhen blev forfulgt af Jean Calvin. Calvin. Calvin mente nemlig, at dåben 
kun er nødvendig som et middel, hvorigennem vi erkender os selv som en del 
af kirken. Calvins lære om prædestination spiller også en rolle, fordi ingen af 
de af Gud udvalgte vil dø, førend de er blevet helliggjort og genfødt, hvori 
selvfølgelig ligger en forståelse af, at også de døbte skal blive døbt. Dåben er 
dog i sig selv ikke en nødvendighed, da Guds frelse ikke kan være afhængig af 
et ydre tegn. White 1999, 63 jf. Calvin, ”Institutes of the Christian Religion”, 
(ov. fra latin af Ford Lewis Battles) (Philadelphia: Westminister Press 1960), 
1321. 
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skal ske i tro. Denne subjektive del af sakramentet er ikke 
en gerning – men netop en modtagelse, så at sige en 
åbenhed for dåbens gave, som Luther fx fastholdt i 
eksorcismernes bevarelse i sit dåbsritual fra 1523 

(Taufbüchlein) og i mindre omfangsrig form i revisionen fra 
1526. Luther forstod derfor døbeformularen, ”jeg døber dig 
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”, som udtryk 
for døberens stedfortrædende handling. Gud var den 
egentlige liturgiske aktør i dåben; præsten var bare et 

redskab, der dog agerede med fuldmagt fra Gud.  Således er 
løftet (promissio) understreget som centralt for dåben. Der 
er er til tegnene knyttet et ord af Herren selv, og det er dette 
ord, som troen hører (modtager) og svarer på (fordi tillid 
virker handling). Det er derfor heller ikke elementerne som 

sådan (fx vandet), der på magisk vis udvirker noget. Det 
vigtige er Guds egen indstiftelse, ikke velsignelsen af 
dåbsvandet, som indgik i de romerske ritualer. Endnu 
mener Luther også, at det som sådan heller ikke dåben i sig 
selv, der retfærdiggør mennesket, det gør derimod troen på 

løftet – som dåben er knyttet til som et tegn. Troen 
retfærdiggør, hvad sakramentet betegner (symboliserer).8 
Dette fører os videre til spørgsmålet, hvad tro så er for 
Luther på dette tidspunkt. Og her er troen ikke andet end 
modtagelse af det løfte, som Gud giver i sit sakramente. 

Mennesket kan intet gøre, troen er modtagelse og liv i det 
løfte, som Gud har givet i dåben(s ord) om at være 
forbundet med mig (pro me), dvs. den, der døbes.9 For Gud 
kan ikke lyve, og Gud kan ikke benægte, hvad han selv har 
lovet, hvorfor dåben (hvilket bliver en pointe, Luther siden 

understreger) er en engangshandling og tillige en pagt med 

                                                           
8 WA 6, 532 f. 
9 WA 2, 732. 

de døbte. Denne tro som tillid til Guds løfte og nåde om at 
være med mennesket, åbner naturligvis også for, at tro i et 
spædbarn er muligt. For barnet er på samme måde hengivet 
til sine forældre og levende et liv overladt i deres nåde. 

Løftet om at være med den døbte er en gave, som er 
uforskyldt og uden menneskelig lod og andel i dets 
virkning. Mennesket samvirker med andre ord ikke om at 
udvirke nåde; det er Gud, der fuldt og helt giver i dåben.10  

Luther forstod Augustin sådan, at arvesynden ikke slettedes 
ud i dåben. Derimod blev den ikke længere tilregnet den 
døbte. Mennesket kan blot af den grund ikke samvirke med 

Gud. At man i dåben skulle blive fuldstændig ren, var en 
fejlantagelse ifølge Luther, hvilket han baserede på sin 
læsning af Paulus og syndens vedvarende magt over 
mennesket. Anderledes sagt, forstår Luther dåben ud fra sin 
læsning af Paulus og hans tolkning af retfærdiggørelse ved 

tro alene. Derfor er den døbte i dåben nok blevet 
retfærdiggjort, men det sker ved troen, ikke i kraft af en 
komplet renselse fra synd. Det fører i stedet til menneskets 
tro på egne kræfter, og til den idé, at mennesket så ved 
dåben var blevet sat i stand til at arbejde med på sin egen 

frelse. En lære om syndens fjernelse i dåben åbner dermed i 
Luthers øjne for, at mennesket kommer til at fæste lid til 
sine gerninger frem for at fæste lid til Guds løfte i dåben.11 
Den døbte er herefter i stedet at forstå ikke bare som 
synder, men på en og samme gang retfærdiggjort og en 

synder (den bekendte formulering simul justus et peccator), 
da den døbte stadig som menneske er i denne verden og 
ejer begær og kødelig lyster. Og samtidig er han ikke af 

10 WA 6, 364. 
11 WA 2, 733. 
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denne verden, fordi Gud ikke længere tilregner ham 
synden. Det gør det også lettere at forstå, hvorfor Luther 
forstod døden som den fuldkomne og endegyldige dåb: først 
her slettes synden ud. 

Denne tolkning af dåben har betydning for Luthers syn på 
det ”tredje sakramente”, nemlig boden.12 I dåbssermonen 

fra 1519 forstår Luther ikke den tilregnede retfærdighed (i 
kraft af arvesyndens ikke-tilregnede betydning) forensisk, 
dvs. i juridisk terminologi som frikendelse. Langt snarere er 
forholdet at forstå som en oprettet personlig pagt (der igen 
er lig med løftet selv). Men Luther formulerer sig på en 

måde, så vi måske hellere burde oversætte det til dansk ved 
hjælp at udsagnsordet ’forbinde’. Luther skriver, at ”gott 
mit dyr vorpindet und mut dyr eyns wird eyns gnedighen 
trostlichen bunds”.13 Forbindelse (at være forbundet/ 
”verpindet”) og at være i et pagtsforhold er altså med 

hinanden udskiftelige ord for det samme. Dåben er dermed 
den altid åbne vej tilbage til Gud. På denne måde rokker 
Luther ved den indtil da gældende forståelse af bod i den 
vestlige teologi, og han åbner samtidig også en dør ind til en 
forståelse af dåben som pagtstegn – en dør som Zwingli få 

år senere gik fuldt og helt ind ad. I Luthers såkaldte 
syndflodsbøn, som han skabte (formentlig efter forbillede i 
milanesisk dåbsritus) til sit dåbsritual, er pagtstankegangen 
heller ikke fremmed for Luther. Her refererer han tilbage til 
Noa og israelitternes redning ved overgangen over Det Røde 

Hav, og kalder disse for betegnelser på dåben. Dåben er 
udtryk for samme indhold som disse gammeltestamentlige 

                                                           
12 Dette udtryk anvendes af Luther fx i hans ”Store Katekismus” fra 1529; se 
nedenfor for en udførlig gennemgang af dette skrifts afsnit om dåben. 

pagtstegn for menneskeheden hhv. Guds folk. Dåben er 
dermed ”en salig syndflod” og en genfortolkning af pagten.14  

 

Zwingli: Dåben som forpligtelse 

Inden jeg vender tilbage til Luthers dåbssyn fra de sene 

1520’ere og frem, vil jeg beskrive Luthers samtidige 

Huldrych Zwingli og denne dåbsteologi fra reformationen i 

Zürich. Denne blev nemlig særdeles afgørende for både den 

senere Luther og al senere protestantisk dåbsteologi såvel 

som dåbsritualer, idet en gruppe af Zwinglis nære disciple i 

Zürich allerede få år inde i den stedlige reformation lagde 

afstand til barnedåben og begyndte at praktisere 

voksendåb. Det var ikke noget, de opfandt ud af det blå: det 

var Zwinglis egen svækkelse af gudsnærværet i 

sakramentet, der var bagvedliggende årsag – og det 

grundede sig for det første i nyplatonisten Zwinglis 

problemer med at lade den uendelige Gud handle med det 

kødelige menneske gennem en endelig materie som vand 

frem for direkte ånd til ånd i det indre menneske. Men for 

det andet er der ingen tvivl om, at Zwingli også havde læst 

Luthers tidlige skrifter, og især De captivitate synes at spille 

en rolle for Zwingli i gennembrudsårene under 

reformationen i Zürich. Det er en nærliggende fortolkning, 

når man læser dette lutherskrift – og Zwingli er et samtidigt 

eksempel på det – at sakramenterne bliver overflødige. De 

bliver i stedet pagtstegn, men pagt forstået som ed eller 

aftaleindgåelse frem for forbindelse og union, som måske 

13 WA 2, 731. 
14 Med en formulering hentet fra Thodbergs oversættelse; Thodberg 2017, 72. 
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ligger nærmere Luthers forståelse af et ord som 
”Bund”/pagt. 

Konsekvensen af Zwinglis udtydning bliver, at Zwingli i 

kraft af sakramenternes overflødighed som ydre tegn føres 

til at betvivle barnedåben. Dermed åbnede Zwingli for, at 

troen som frelsende må bekræftes af dåben (som 

pagtslutningen ind i det nye liv). Denne afledte konklusion 

drog de første gendøbere, der var Zwinglis læsere, venner 

og kolleger. Da de første voksendåb blev effektueret (den 21. 

januar 1525) – og som i kraft af de deltagendes oprindelige 

barnedåb var gendåb – førte det snart efter til et brud inden 

for den schweiziske reformationsbevægelse. En række 

disputationer mellem Zwingli, gendøbernes teologer og 

byrådet førte til udvisningen af fremmede borgere fra 

Zürich, der praktiserede denne ordning, senere direkte 

forbud mod gendåb kulminerende med dødsstraf for 

gendåb også af byens egne borgere. Den førende af de lokale 

teologer, der havde forsvaret de troendes dåb og dermed 

gendøb, Felix Manz, blev af byrådet dømt til drukning, og 

denne hans såkaldte ’tredje dåb’, blev eksekveret den 5. 

januar 1527, da Manz blev sænket i floden Limmat, der 

gennemstrømmer Zürich.15Der er ingen tvivl om, at i 

henseende til dåbens teologi og dermed ’genopdagelse’ og 

den deraf følgende tidlige udbredelse af anabaptismen 

                                                           
15 For at forstå, hvordan bl.a. Zwingli kunne støtte denne handlen, var det 
fordi byrådet var en gyldig repræsentant for Guds vilje, da kristusmenighed og 
borgermenighed, kirke og samfund, var sammenfaldende størrelser: Kristi 
legeme var lig med kristenheden. Dette skulle døberne siden omvende og 
bevidst adskille sig fra det borgerlige samfund ved at erklære samfundet af 
troende kristne (det ville i praksis sige gendøbte) som Kristi legeme. 

(læren om gendåben) skylder Zwingli næsten alt, selvom 

denne naturligvis har rødder i flere andre datidige 

fænomener, ikke mindst Erasmus’ udlægning af 

dåbsbefalingen i Matthæusevangeliet, men også mystikken 
klinger med i baggrunden hos flere af døberne.16  

Som sagt var Zwingli til en begyndelse tvivlende om 

barnedåbens gyldighed, men konfronteret med 

konsekvenserne af sin tvivl, skred han meget hurtigt til et 

forsvar for barnedåben. Det gjorde han imidlertid af andre 

årsager end Luther, og Zwingli endte på denne vis i en art 

tofrontskrig, idet han på den ene side forsvarede det 

sakramentssyn, han selv mente at have fundet i Bibelen – 

og dermed åbnede for kritikken fra gendøberne for ikke at 

tage konsekvenserne af denne opdagelse – og på den anden 

side kritiserede og distancerede sig fra en forståelse af 

sakramenterne som nådemidler, som Luther ret hurtigt 

fandt frem til. Til opklaring af Zwinglis anderledes 

slutninger, hører også, at han i højere grad end Luther er at 

forstå som en humanistisk-reformatorisk teolog. Det vil 

sige, at han forfægtede en form for biblicisme i sin 

forståelse af Bibelen som kristendommens eneste kilde, der 

som sådan skulle lægges bogstaveligt til grund for kirkens 

nyordning, teologi, samfund og liturgi.17 Zwingli mente 

således, at den kirkelige tradition tog fejl i dens forståelse af 

16 Se hertil indledningen til Johannes Aakjær Steenbuch (red.), ”Anabaptist! 
Udvalgte tekster af reformationstidens døbere” (København: Forlaget 
Apophasis 2017), 3-22 (7-9). 
17 Der er ikke mange introduktioner til Zwinglis teologi på dansk. I 
nærværende sammenhæng henviser jeg til min egen bog, Rasmus H.C. 
Dreyer, ”Hans Tausen mellem Luther og Zwingli” (Odense: Syddansk 
Universitetsforlag 2020), hvor jeg sammenligner Hans Tausens teologi med 
Zwingli. Vedr. den særlige måde at indføre reformationen på i Zürich via 
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sakramenterne – og dermed gjorde Luther ifølge Zwingli 
det også, da han ikke løsrev sig fra samme.  

Zwingli gik til kilden selv, og han afskrev, at vandet i dåben 

skulle have nogen som helst betydning, da noget ydre ikke 

kan rense noget indre. Dette var ikke bare noget, Zwingli 

fandt i Bibelen; hans læsning var som førnævnt udpræget 

platonistisk, og derfor præget af en meget skarp skelnen 

mellem ånd og materie.18 Derfor kunne dåben heller ikke 

formidle nåden, og den var derimod højest et tegn. Og et 

tegn kan ikke virke noget, for så var det netop ikke et tegn. 

Eller med Zwinglis egne ord i hans første forsvar for 

barnedåben mod gendøberne (Von der Taufe, von der 

Wiedertaufe und von der Kindertaufe, 1525), som samtidig 

er en skriftbaseret fortolkning af dåben som et tegn – jeg 

indsætter et par forklaringer i klammer: ”Nu virker dåben 

ikke frelse, hverken vandet [mod traditionen] eller den ydre 

lære [mod døberne], derimod virker troen. Denne opdeling 

er ikke mit påfund”, skriver Zwingli, det er ”Skriften, der 

taler sådan”.19 Det er således vigtigt at notere sig, hvordan 

Zwingli faktisk var enig med sine døber-disciple i kritikken 

af den kirkelige traditions dåbssyn og dermed også dennes 

                                                           
disputationer (en metode, der dannede forbillede for mange andre lokale 
byreformationer), særligt 129-136. 
18 Jf. Zwinglis skelnen, der går igen også i hans nadversyn; vedr. dåben se ”Von 
der Taufe, von der Wiedertaufe und von der Kindertaufe” (1525), Z 4, 206-
339, fx 216. For Zwinglis sakramentssyn se W.P. Stephens, ”Zwingli. An 
Introduction to his Thought” (Oxford: Oxford University Press 1994), særligt 
66-93. 
19 Min oversættelse efter Z 4, 222. 
20 Denne bevægelse frem mod en rent indre forståelse af dåben finder en 
kulmination i den allermest spiritualistiske form hos de engelske kvækere 

dåbsliturgi, inklusive Luthers første døbebog fra 1523. I 

stedet betonede han dens karakter af tegn. Intet ydre kunne 

udvirke retfærdiggørelse, det kunne kun troen – som 

Zwingli i overensstemmelse med den tidlige Luther forstod 

som noget indre. Hos Zwingli blev denne adskillelse af det 

ydre og det indre afgørende og en tendens, der gradvist blev 

forstærket i den anabaptiske og radikale tradition.20  

Hvad lagde Zwingli så i dåben som tegn? Han mente, at 

dåben var et tegn på, at dåbsbarnet tilhører Gud, og dåben 

var således at forstå i den latinske grundbetydning af ordet 

sakramente (som også var oldkirketeologen Tertullians 

tolkning af samme) i form af forpligtelse, faneed eller 

edslutning. Som sådan var selve handlingen også en 

bekendelse i sig selv.21 Det var et billede, der var til at forstå 

i det schweiziske edsforbund. Et af Zwinglis mest berømte 

billeder på, hvad dåben betyder, er da også et billede hentet 
fra de schweiziske forhold:  

 

Hvis en mand syr et hvidt kors [på sin dragt], da 

betegner han sig som en edsfælle [”Eydgenoß”], og 

hvis han så rejser til Nähenfels [Näfels22] og 

(Society of Friends), er ad forskellige anabaptistiske og engelsk-baptistiske 
omveje, også har sin rod i den zürichske reformationsteologi. Hos kværkerne 
er der alene tale om en dåb i ånden og en intanalisering af læren, troen og 
ånden, og vanddåben praktiseres derfor slet ikke. Bryan D Spinks, 
”Reformation and Modern Rituals and Theologies of Baptism. From Luther to 
Contemporary Practices” (Farnham: Ashgate 2006), 98 f. 
21 Denne tolkning fremgår også af Zwinglis skrift ”Commentarius de vera et 
falsa religione” (1525). 
22 På dette sted vandt det schweiziske edsforbund i 1388 en afgørende sejr 
over habsburgerne i den langstrakte schweizisk-østrigske krig; året efter 
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lovpriser og takker Gud for sejren, som vores 

forfædre skaffede os, da viser han, at også han i sit 

hjerte vil være en edsfælle. På samme måde gælder 

det den, der bliver betegnet med dåben, at han vil 

høre, hvad Gud har at sige ham, tilegne sig hans 

forordning [”ordinantz”] og leve efter denne.23 

 

Et sakramente, og i denne sag dåben, er med andre ord en 

betegnelse for, hvad man bekender sig til. Og i denne 

teologiske sammenhæng er dåben dermed at forstå som et 

ekklesiologisk tegn frem for havende et soteriologisk sigte 

og dermed som et middel til frelse. Dåben er i Zwinglis 

fortolkning en handling, der viser, hvem der er kirkens 

medlemmer, og som i sig selv (som tegn) ikke bringer 

frelsen. Det gør kun troen, som Ånden giver og virker i 

menneskets indre. Heller ikke den augustinske forståelse af 

ordet, der kommer til elementet, og gør sakramentet, finder 

Zwingli dækkende, fordi det forkyndte ord over eller til 

sakramentet også er noget ydre. Det er kun det indre, 

troede ord (hvor Gud ved Ånden meddeler sig til ånden i 

den troende), der udvirker noget. Denne idé har noget at 

gøre med Zwinglis stærke understregning af Guds almagt; 

Gud alene virker frelsen, hvorfor den alene sker ved hans 

vilje. Denne tanke fører Zwingli til en ganske anderledes 

                                                           
begyndte den årlige Näfleser Fahrt (første torsdag i april; afholdes stadig) til 
dette erindringssted, og var på Zwinglis tid en afgørende handling for at 
udtrykke edsforpligtelsen i Glarus og områdets tilhørsforhold til det 
schweiziske forbund. 
23 Z 4, 218. Samme citat hos Spinks 2006, 32, hvis gennemgang af Zwingli (31-
35), jeg støtter mig til i det følgende. 

(over)betoning af Guds udvælgelse, dvs. prædestinationen, 
end Luther. 

 

Zwingli og barnedåben 

For Zwingli var vandet som sagt kun et tegn, da et fysisk-

materielt element ikke kan formidle noget åndeligt: være 

det sig Guds nåde eller Ånden selv. Hvordan forklarer han 

så sakramenternes udformning? Zwingli kan sige det sådan, 

at det ikke er vandet, men blodet, der er det afgørende. 

Fordi blodet (ifølge Det Gamle Testamente) hører til en 

pagtslutning. Det gælder også for dåben. Derfor 

sammenligner han barnedåben med omskærelsen, som 

barnedåben er den kristne udgave af, ligesom påskelammet 

(død-kød-blod) er en foregribelse og omtydning af de 

kristnes nadver (død-blod-vin). Da omskærelsen er et tegn i 

blod på pagten med Gud, er dåben det også som bekræftelse 

på at være i Den Nye Pagt, indstiftet ved Kristi blod. Selvom 

denne tankegang er karakteristisk for Zwingli, kan han 

meget vel have fundet inspiration til den hos Luther, hvor vi 

i dennes tidlige skrifter om dåben og sakramenterne også 

fandt udsagn om dåben som forpligtelse eller ligefrem 

pagtslutning.24 Det betød følgerigtigt, at ligesom børnene 

under omskærelsen trådte ind i et pagtsforhold til Gud og 

blev en del af hans folk, sådan trådte kristnes børn ind i et 

pagtsforhold med Gud og blev en del af Det Nye Israel i 

24 For Zwingli Z 4, 219; Spinks 2006, 33 jf. Jack Warren Cottrel, “Covenant and 
Baptism in the Theology of Huldreich Zwingli” (Princeton, NJ: Princeton 
Theological Seminary 1971). Sammenlign fx med Luther i WA 2, 731 (citeret 
ovenfor) 
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dåben. Problemet med vægring mod barnedåb og de 

anabaptistiske menigheders fortsatte vækst ledte Zwingli ud 

i gentagne forsvar for den barnedåb, som han til en 

begyndelse selv havde betvivlet rigtigheden af. Det var han 

ganske ærlig omkring, og i samme moment rammer han 

faktisk også Luther. Zwingli skriver, at hvis man – som 

gendøberne – antager, at tegnet (altså dåben) befæster 

troen, da måtte konsekvensen være at afskrive barnedåb, 

eftersom troen ikke ville kunne fæste sig i et (spæd)barn, da 

et sådan ikke kan tro. Her er Zwingli i virkeligheden 

fuldstændig uenig med Luther og i udgangspunktet enig 

med de anabaptistiske teologer: tro (som oplyst, rationel-

kognitiv tro) hører til som forudsætning for dåben, men 

barnedåb og voksendåb er to forskellige ting. Barnedåben 

har en anden grund, hvorfor det ovenanførte rationale også 

er forkert. ”Jeg har selv været forført af denne fejlslutning i 

en årrække”, skriver han, ”hvor jeg mente, at det ville være 

bedre, om man først døbte børnene, når de var kommet til 

skelsalder”, fordi han rubricerede barnedåben sammen med 

alt mulig anden papistisk overtro.25  

I denne sag indrømmer Zwingli altså sin fejl, som han nu vil 

have sine tidligere kolleger og disciple til også at indse. 

Barnet er nemlig allerede i troen, når forældrene er det, og 

som sådan er dåben et pligtigt tegn på dette allerede 

eksisterende pagtsforhold. Hvis den personlige tro var en 

forudsætning for dåben, kommer døberne ifølge Zwingli i 

karambolage med en lang række skriftsteder, hvor 

disciplene har døbt uden at der forud var tale om en oplyst 

og fuldkommen tro. Vanddåb og tro kan derfor godt skilles 

                                                           
25 Z 4, 228. 
26 Ibid., 223. 

ad, og vanddåben fører heller ikke troen med sig. Dåben er i 

flere tilfælde blevet givet til folk, der ikke troede, eller som 

bagefter mistede troen; hvorfor der således ikke er en 

direkte sammenhæng mellem tro og dåb – dåben betegner 

derimod den ed, at man vil komme til tro.26 Derfor kan han 

også fastholde, at man kan frelses uden dåb, men ikke uden 

tro, ligesom røveren på korset, der samme dag skulle være 

med Kristus i paradiset (Luk 23,40-43): ”[H]an var helt og 

aldeles ikke døbt med nogen som helst ydre dåb”; nej, han 

var (Zwingli henviser til kirkefaderen Hieronymus) derimod 

døbt i Kristi blod.27 

I tråd med denne holdning udlægger Zwingli også 

dåbsbefalingen i Matthæusevangeliet 28 imod døbernes af 

Erasmus påvirkede tolkning, at læren (tro) skal gå forud for 

dåb; troen er et ufravigeligt element, men ikke nødvendigvis 

som bogstavelig forudsætning per se forud for dåben. 

Døbernes argument var som sagt sagt hentet hos Erasmus 

af Rotterdam. Han var både Zwinglis og de zürichske 

døberteologers store forbillede. Erasmus af Rotterdam 

understregede, at Jesus jo først taler om at ”gøre disciple”, 

og dernæst, at dette skal ske, ”idet I døber dem i Faderens 

og Sønnens og Helligåndens navn og lærer dem at holde alt 

det, som jeg har befalet jer”. Zwingli går meget nøje til den 

græske grundtekst, og han forklarer døberne (disse 

”Toufflöugner”), at det netop ikke hedder, at de skal lære 

folkeslagene om Jesus, men at de skal gøre disciple (græsk: 

mathetheusate), og dette sker ved at døbe dem og derpå 

oplære dem i troen. Efter en lang eksegese ender Zwingli 

med at parafrasere dåbsbefalingens sande ordlyd til: ’Gå 

27 Ibid., 224. 
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hen og lær folkene, at jeg [Jesus] er jeres alles frelse, og så 

vil de blive troende. På denne måde fører I dem til mig ved 

at døbe dem ind i Faderens og Sønnen og Helligåndens 

navn’. Men også her har Zwingli endnu en rettelse, for det 

skal hedde ”in den namen” og ikke ”in dem namen”, altså 

skal det græske eis i døbeformularen oversættes med 

akkusativisk forståelse af bevægelse: Dåben er en dåb til og 

ikke i treenigheden, da dette både var den græske betydning 

og på samme tid understregede hans forståelse af 

sakramentet som en edslutning (et løfte om at ville høre til 

inden for pagten).28  

I skriftet In catabaptistarum strophas elenchus (’imod 

gendøbernes rænker’) fra 1527 forsøger Zwingli uden særlig 

polemik, men derimod teologisk-videnskabeligt at afvise 

gendøbernes standpunkter. Til gengæld fremgår hans 

pagtstænkning tydeligere i dette skrift end de første mod 

døberne. Guds pagt er den samme igennem historien – 

pagten med Noa fornyede Gud med Abraham 

(omskærelsen) for at også de uforstandige børn kunne blive 

omsluttet af pagten, og denne pagt med Israels folk er i 

Kristus udvidet, så de kristne kan blive hans folk. Pagten er 

kun én og er forud for troen og tegnene, der minder om 

(ihukommer) denne pagt. Når gendøberne stillede troen op 

                                                           
28 Z 4, 232-235. Se også Stephens 1994, 198. 
29 Ulrich Gäbler, ”Huldrych Zwingli. Leben und Werk” (Zürich: TVZ 2004), 116. 
30 Spinks 2006, 33. 
31 Gäbler 2004, 115. 
32 Karl Pinggéras, “Martin Luther und das evangelische Taufverständnis von 
16. bis 18. Jahrhundert, i: Christian Lange, Clemens Leonhard og Ralph Olbrich 
(red.), “Die Taufe. Einführung in Geschichte und Praxis (Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2008, 85–112 (99). Når dåben på denne 
måde er forældrenes edsaflæggelse på at ville opdrage barnet i 

som den primære forudsætning, rokkede de dermed med 

den af Guds bestemte ’rækkefølge’ i frelsen, som i Zwinglis 

bedømmelse var: Pagtslutning, udvælgelsen, tegnene på at 

høre til Guds folk og først da troen på dette.29 Hverken 

jødernes småbørn eller de kristnes kan holde loven hhv. 

Jesu lære (jf. Matt 28,19-20), men begge kunne træde ind i 

dette forhold på grundlag af deres forældres tro og 

efterlevelse af loven/læren. Som liturgihistorikeren Bryan S. 

Spinks meget enkelt forklarer, hvad Zwingli mener: 

”Baptism comes as part of a family ticket!”.30 Dette udsagn 

opsummerer egentlig ganske præcist kernen i Zwinglis 

dåbsforståelse.  

Zwingli vedgår, at barnedåben hverken var påbudt eller 

forbudt i Bibelen, men anfører 1) det førnævnte argument i 

form af foregribelsen af dåben i omskærelsen, og 2) at 

børnene efter Skriften hører Gud til (jf. Mark 10), hvorfor 

dette tilhørsforhold kunne udtrykkes gennem dåbens tegn.31 

Modsat Luthers forståelse af en real virkelighed, der 

indtræffer i dåben (Guds handlen) og gør denne effektiv, 

taler Zwingli altså for dåben som en signifikativ handling; 

Gud handler ikke, men mennesket bekræfter sit 

tilhørsforhold til den pagt, hvori Gud handler.32 På den 

kristendommen følger, at forældrenes tro var afgørende. Forældrene skulle 
være bevidste om deres pagt med Gud, hvorfor Zwingli slet ikke ville tolerere, 
at forældre bragte deres børn til dåben, hvis de ikke var bevidste om dette, og 
de skulle i så fald oplæres på ny i den kristne tro (Z 4, 238). Det vidner om, at 
dåbsbørnene døbes ved en stedfortrædende tro; som vi har set, var det ikke 
en fremmed tankegang på daværende tidspunkt og i princippet overtaget fra 
skolastikkens begreb om fides aliena. Men selvom troen er det eneste, der 
retfærdiggør mennesket, er Zwinglis dåbssyn og ditto ritualer båret af 
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måde sker der – luthersk betragtet – ingenting i dåben.33 

Eller som Zwinglis afløser som den ledende teolog i Zürich 

(Zwingli døde som feltpræst i 1531), Heinrich Bullinger 

formulerede det i den noget senere Anden Helvetiske 

Bekendelse (1566) – en bekendelse, der skulle blive 

formativ for den kirkeretning, vi i dag kender som den 

reformerte kirke:  

 

at blive døbt i Kristi navn er at blive: 

indrulleret, indviet og modtaget i pagten og 

familien og således til Guds børns arv, ja, det vil 

sige i dette liv at blive kaldt ved Guds navn 

[kristen], hvilket vil sige at blive kaldt barn af 

Gud; at blive renset fra al syndens besmittelse 

og blive tildelt Guds rige nåde hvormed vi kan 

leve et nyt og uskyldigt liv. Derfor er dåben en 

ihukommelse og fornyelse af den store 

                                                           
pagtsteologisk tænkning, hvor dette allerede afgjorte gudsforhold bekræftes i 
dåben. 
33 Zwingli deltog på rigsdagen i Augsburg i 1530, men fremsendte sin egen 
personlige bekendelse, ”Fidei ratio”. Heri slog Zwingli også fast, at Guds 
udvælgelse er forud troen, dvs., at troen er udslag af Guds udvælgelse af de 
frelste, hvorfor troen i virkeligheden intet har med dåb at gøre. Dåben er et 
igen fremhævet som et løfte om at tilslutte sig den ene pagt, Gud fra 
skabelsens dage har indgået med mennesket. Dåben er dermed 
edsaflæggelse, som den kristne familie aflægger for barnet, hvorved de lover 
at opdrage barnet i troskab mod Guds pagt med sin skabning. Børnene hører 
altså med til det kristne gudsfolk, og derfor kan og bør børn også døbes, fordi 
de allerede er omfattet af Guds pagt og hører til Guds folk. Dåben således en 
bekræftelse på en allerede given nåde (pagten og frelsen, der er bestemt i 
udvælgelse): ”Således optager kirken i dåben offentligt den, der allerede 

velgerning, Gud har vist den dødelige 
[menneskelige] slægt.34 

 

Bullinger lod der ske mere i dåben end Zwingli, fordi 

Bullinger alligevel lod en vis form for ydre handling blive 

tilbage, når vandet faktisk rensede skidtet af mennesket og 

vederkvægede dets krop, mens Guds nåde forårsagede det 

samme for den indre sjæls vedkommende. Alligevel var 

Zwinglis platonistiske dualisme fastholdt, om end uden at 

den indre og ydre nåde på noget tidspunkt var 

sammenfaldende, men derimod symbolsk parallelle 

begivenheder i mennesket, der ikke nødvendigvis er 

samtidigt indtræffende.35  

 

 

forud er blevet modtaget ved nåden. Derfor giver dåben ikke nåde, men 
vidner snarere for kirken om, at nåden er blevet givet til den døbte.” Med 
andre ord: der sker ingenting i dåben; nåden distribueres ikke – for at bruge 
et luthersk udtryk om, hvad der sker i nadveren – den er blot et svar og en 
påmindelse om, hvad der allerede er sket. Rasmus H.C. Dreyer, 
”Sakramenternes reformation. Kirkehistoriske betragtninger i 500-året for 
Zwingli”, i: Tidehverv (2019), 112-124. 
Zwinglis bekendelse blev pure afvist af de romerske teologer på rigsdagen. 
34 Confessio Helvetica Posterior (1566), tysk oversættelse i Hans Steubing 
(red.), ”Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexte aus zwanzig Jahrhunderten” 
(Wuppertal: Theologischer Verlag Rolf Brockhaus 1970), 154-206 (194) 
35 Brian Gerrish, “The Lord’s Supper in the Reformed Confessions”, i: Donald 
K. McKim (red.), “Major Themes in the Reformed Tradition” (Grand Rapids, 
MI: Eerdman Publishers 1992), 245-258. 
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Luthers katekismer 
Reformationens udvikling og anabaptismens kritik af 
barnedåben bevægede Luther til at præcisere sit dåbssyn. 
Eller rettere sagt moderere og uddybe sit syn på dåben, idet 

både Zwingli og anabaptisterne i Luthers tidlige dåbssyn 
ville kunne finde argumenter for deres tolkninger af dåben. 
Som vi har set, var dåben i Zwinglis fortolkning en faneed, 
hvor man som en anden edsvoren schweizer offentlig kunne 
se, at dette barn skulle være en del af kristenheden og 

gudsfolket. Først herefter vokser barnet op i et kristenliv til 
tro. Inspireret af bl.a Zwingli finder vi den ledende 
anabaptistiske teolog, Balthasar Hubmaier, der typisk for 
gendøberne stiller troen foran dåben, men af samme grund 
skiller åndsdåb fra vanddåb.  

I Hubmaiers skrift fra 1525, Von der christlichen Taufe der 
Gläubigen, fastslår han, at 1) ord kommer før 2) hørelsen, 

der virker 3) troen, som den troende svarer på ved 4) dåb, 
der igen kommer før 5) gerningerne: ”Aus dieser ordnung 
ergründest du gewislich, ob man die jungen kinlin täuffen 
solle”.36 Det betød en tydelig skelnen mellem åndsdåb, 
hvilken lå forud for vanddåben. Åndsdåben var lig med 

genfødslen, hvor Helligånden virker på grundlag af at have 
hørt og tilegnet sig ordet, der formidles i prædikenen. På 
grundlag af dette var dåben en ”offentliches bekantnüß vnd 
zeügnüß des inwendigen glaubens”.37 Dåben var dermed i 
sig selv en bekendelsesakt, som forpligtede den døbte på et 

nyt liv i Kristus. Imod Zwingli anførte Hubmaier (ved at 

                                                           
36 Gunnar Westin og Torsten Bergsten (red.), ”Balthasar Hubmaier, Schriften“ 
(Gütersloh: Gerd Mohn 1962), 160. 
37 Ibid., 122. 

anvende Zwinglis egen argumentation), at intet fysisk 
element eller ydre ting i denne verden kan rense sjælen, 
alene troen kan rense menneskers hjerter, hvorfor vanddåb 
ikke kan rense mennesket fra synden. Og dåben er et tegn, 

men kan ikke både være tegn og ed, sådan som Zwingli 
lærte; det kan ikke være tegn uden at det viser hen på noget 
andet, hvorved det ikke også kan være en ed. 

Luthers svar på disse angreb på barnedåben svarede han på 
i en række forskellige situationer, men i nærværende 
sammenhæng er det oplagt at se på hans katekismer fra 
1529, hvori Luther fremlagde en enkel og afklaret forståelse 

af dåbens væsen og barnedåbens problem (som han 
anerkendte ved at argumentere for den). Den Lille 
Katekismus var som bekendt rettet mod lægfolk og blev 
hurtigt skolebog, mens Den Store Katekismus var tiltænkt 
præsterne. De er bygget identisk op med en forklaring af 

dekalogen, trosbekendelsen, fadervor samt dåbens og 
nadverens sakramente (og en hustavle). Dåben forklarer 
Luther ved hjælp af en række styrende spørgsmål om,  

1) hvad dåb er (dens væsen);  

2) hvad dåben gavner (dens nytte);  

3) hvori dåbens kraft og modtagelse består (dens kraft) 

4) endelig hvad denne vanddåb betyder for den døbte (dens 

virkning).38  

38 Jeg følger i dette og næste Pinggéras fremstilling efter katekismerne i 
samme, 91-94, som synes åbenlyst inspireret af Oswald Bayers systematiske 
gennemgang i dennes ”Martin Luthers Theologie”, 3. udg. (Tübingen: Mohr 
Siebeck 2007), 239-244. 
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Systematikken er ikke slående, når Luther gennemgår 
dåben, og disse fire kategorier behandles i virkeligheden 
tematisk ind imellem hinanden. Det tredje afsnit om dåbens 
kraft kommer tydeligst frem under behandlingen af 

barnedåben i Store Katekismus.39  

 

Dåbens væsen 

Luthers begynder med at forklare dåbens væsen. Og her er 
der ikke tale om nogen som helst form for moderation, 
tværtimod kan vi tale om en fastholdelse af dåbens 
forjættelse, som Luther knytter til dåbsbefalingen fra Matt 
28. Derfor er dåben ikke ’bare’ vand, derimod er den 
”vandet, indeholdt i Guds bud og forbundet med Guds ord”. 

Vandet er, som det bedre hedder i en friere gengivelse af 
den latinske udgave: det, der inkluderer det guddommelige 
mandat og henter Guds ord ind i sig (”aqua, sed quae sit 
divino mandato inclusa et verbo Dei comprehensa”).40  

Denne korte formulering fra Lille Katekismus rummer i sin 
essens Luthers svar på Karlstadts, Müntzers og 

anabaptisternes spiritualistiske forbehold (og for Zwinglis 
vedkommende lignende, men platonistisk forståede 

                                                           
39 Da katekismerne med tiden fandt vej ind i den lutherske 
bekendelsessamling Konkordiebogen fra 1580 var også den reviderede 
døbebog fra 1526 med som appendiks og denne figurerer stadig i danske 
udgaver af folkekirkens bekendelsesskrifter som et appendiks til den lille 
katekismus – og har dermed en uafklaret kvasibekendelsesagtig karakter. Det 
gælder fx Peder Nørgaard-Højens tekstudgave af folkekirkens 
bekendelsesskrifter (”Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. Tekst og 
oversættelse”, København: Anis 2004, 284-301). Det er værd at overveje 
døbebogens status, for har den karakter af bekendelse, da må den være 

problem med ånd kontra materie), for så vidt angik det ydre 
elements indvirkning på det indre menneske). I Luthers 
berømte kritik af Karlstadt og ’sværmerne’ i skriftet Wider 
die himmlischen Propheten, von den Bildern und 

Sakrament (1525) gengav Luther Karlstadts holdning, at 
kun ånden i det indre, ikke en håndfuld vand kunne rense 
synden af.41 En holdning, han også udstiller i Store 
Katekismus’ redegørelse for, hvad dåbens væsen er.42 I 
Luthers bedømmelse var der ingen forskel på Karlstadt og 

Zwingli, eftersom de begge forlod den thomistiske og 
augustinske fastholdelse af forbindelsen mellem res og 
signum i sakramentet og i stedet lagde vægten på Åndens 
virke uden om elementet i sakramentet.43 

Hertil bemærkede Luther, at det ikke drejede sig om en 
magisk kraft i vandet selv. Derfor afskaffede han i sit 
dåbsritual i 1523 også indstiftelse, eksorcisme og velsignelse 

af vandet, der ellers var klassiske elementer i det 
senmiddelalderlige romerske dåbsritual. I stedet for dette 
indføjede han den tidligere omtalte syndflodsbøn, der i 
stedet udlægger vandets kraft og dets pagtsteologiske 
betydning for menneskeheden (Noa) og for gudsfolket 

(overgangen over Det Røde Hav). Vandet vedbliver at være 

normgivende for liturgien og dermed liturgiske reformer af dåbsritualet i 
folkekirken. 
40 Jeg citerer dåbskapitlet fra Luthers Lille Katekismus fra de forskellige 
udgaver tysk/latin/dansk ov. i Nørgaard-Højen 2004, 244-249 (244). 
41 WA 18, 136 
42 Store Katekismus citeres efter Leif Granes danske oversættelse i ”Martin 
Luther Skrifter i Udvalg. Den Store Katekismus”, (København: Credo Forlag 
1996); referencen til Karlstadts position i denne 146. Oversættelsen følger 
udgaven i BSELK (3. udg). Den findes også i WA 30/1, 125-233. 
43 Spinks 2006, 7. 
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vand, og så alligevel indbefatter det (”gefasset”) noget mere 
i foreningen med det ydre ord, der kommer til det, og gør 
det til ”Gotteswasser”, gudevand: Det er ”guddommeligt, 
himmelsk, helligt og saligt vand”. Luther citerer 

efterfølgende Augustin, for at pointen skal blive glasklar: 
Ordet kommer til elementet, og gør sakramentet. Det er kun 
sådan, at dåben bliver til et sakramente, som vi skal 
værdsætte.44 Vigtigt i denne fremhævelse af Augustins 
formulering er understregningen af sammenhængen og 

betydningen af netop elementet. Det er derfor heller ikke 
for vandets skyld, vi skal ære dåben. Ligesom du ikke skal 
ære en hvilken som helst mand eller kvinde for deres blotte 
udseendes skyld, men disse særlige to, der er din far og din 
mor, for at være netop dette og dermed efterleve Guds bud, 

sådan skal du gøre med dåben. Det er Guds ord i denne 
handling, vi ærer – ikke det fysiske element vand i sig selv. 
Luther betoner nu ekstra stærkt, hvordan det er dette ydre 
ord, der er det effektive og omskabende i dåben; Gud virker 

                                                           
44 Store Katekismus, 147. 
45 Ibid., 148. At dåbens vand blot er vand, hvis Guds ord fjernes fra det – hvad 
der i virkeligheden ikke er muligt, fordi Guds inkarnerede ord selv har indviet 
alle vande, er naturligvis polemisk rettet mod Zwingli (og fra ham 
gendøberne). Zwingli manglende vilje til at acceptere, at det uendelige skulle 
kunne påvirke det kødelige/legemlige og dermed endelige, giver et principielt 
problem med inkarnationen som fortsat og vedvarende i 
sakramenterne. Zwingli og Calvin lægger derfor i frelsesspørgsmålet vægten 
på forudbestemmelsen, fordi de død og pine ikke vil lade Guds suverænitet 
besudle af noget legemligt. Men her viser den modne Luther sig meget mere 
åben for, at det ydre ord kan gå ind i det skabte, og – som vi også skal se om 
lidt hos danske Jesper Brochmand – helt ned i vandet ved Jesu dåb og 
forbinde ord og vand. Gud vil hos Luther overvinde skellet mellem sig og 
mennesket, det ydre ord (sakramentet) kan derfor påvirke den indre ånd i 
mennesket. Og når Gud sådan kan påvirke, gå ind i det indre menneske 
igennem noget ydre som dåben, så kortslutter det rent logisk set - men 

med andre ord ved sit udtalte ord selv i dåben. Det er som i 
Jesus dåb, hvor Ånden dalede ned og Guds stemme lød over 
dåben, og derfor treenigt er til stede. Men ganske rigtigt – 
”hvis man fjerner ordet, er det kun almindeligt vand som 

det, tjenestepigen koger, og det kan man godt kalde et 
’vandbad’”.45 

 

Dåbens indstiftelsesberetning 
Vandet er vand, men det er altså samtidig mere og 
kvalitativt anderledes i dåben end det vand, der koger over 
ilden på komfuret eller løber ud af vandhanen. Vi kunne 
med en sammenligning med nadveren kalde det for netop 
indstiftet. Som sådan hører det uadskilleligt sammen med 

hele dåbshandlingen og er derfor stadig ikke helligt i sig 
selv, men kun i forbindelse med ordene i handlingen.  

’fornuften er også bare en dum og blind abe’, som Hans Tausen lidt frit 
gengivet siger et sted i skriftet ”Edt kort antswor” fra 1528/29 – thi hvis Gud 
således vil alles frelse, og hvis han rækker sine nåde frem til alle i dåben (og 
på andre måder for dem, der er forhindret - men trækker den tilbage fra dem, 
der foragter den), hvad så med udvælgelsen? Jo, den overskrider Gud ved sin 
inkarnation, der kan siges at være vedvarende i sakramenterne. Her møder 
mennesket Gud, eller kan ligefrem se sin frelse. Dåben er med andre ord 
stedet for den kristnes frelsesvished. Luther karikerer et sted Zwinglis 
gudsforståelse som værende en stork på sin rede højt hævet og adskilt fra 
mennesket. Det er godt nok sagt om nadveren og Kristi nærvær i elementerne 
i denne, men det er akkurat det samme i dåben: Kristus er selv i det vand, 
som den døbte genfødes i og får i gentagelsen (der er nutidig virkelighed ikke 
anamnese) den samme Ånd, der steg ned over Jesus i hans dåb. Således 
forbinder Gud sig med mennesket i dåben og giver det et locus, hvorfra det til 
alle tider kan vende tilbage og forsikre sig om sit barnekår. 
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I den finske lutherforskning har man i lang tid ville se en 
særlig form for kontinuitet i Luthers dåbsteologi; 
accenterne forskyder sig, men den grundlæggende 
teologiske konception ændrer sig ikke. Finlandssvenske 

Lorenz Grönvik har her set en forbindelse mellem Luthers 
tidlige skrifter om dåben og de senere, idet Luther allerede i 
1519 taler om dåben som genfødsel og (paulinsk) 
nyskabelse. Kristus udvirker i dåben en genskabelse af 
fællesskab (communio) med Skaberen – forbindelse, som 

jeg oversatte det med tidligere. I dåben vendes det 
gudskabte menneske om mod Gud igen, og da der således 
er tale om skabelse, hører dåben sammen med Guds virke i 
skabelsen, hvor han netop ved sit ord og sin ånd (over 
vandet) skaber verden og slutteligt mennesket. Guds 

tilstedeværelse i dåbens vand er derfor i virkeligheden Gud, 
der tager hele sit skaberværk i besiddelse igen, dvs. inkl. det 
syndige og fra Gud bortvendte menneske.46 Det siger noget 
karakteristisk om Luthers teologi, idet Luther ikke anser 
Gud og den materielle verden som to komplet adskilte 

størrelser – sådan som Zwingli, lidt forenklet sagt, gjorde 
det. Verden er ifølge Grönviks og den finske forståelse af 
Luther fra skabelsen af en enhed. Gud er ikke bundet til at 
være et bestemt sted adskilt fra verden, men er i Kristus 
gået ind i den, hvorfor Gud er nær ethvert sted og hos 

ethvert menneske. Dette fører med sig, at i sakramenterne, 
hvor den samme Gud jo er nær, møder Skaberen mennesket 
også i de ydre elementer (i dåben altså vandet), for at kunne 

                                                           
46 Lorenz Grönvik, “Die Taufe in der Theologie Martin Luther”, AAA 36/1 (Åbo: 
Åbo Akademi 1968), 22-29. 
47 Eeva Martikainen, ”Baptism”, i: Olli-Pekka Vaino (red.) ”Engaging Luther. A 
(New) Theological Perspective”, (Eugene, OR: Cascade Books 2010), 95-107 
(98). 

give sig selv til mennesket, der i verden og dermed det 
fysiske og legemlige. Det er ifølge en anden finne, Eeva 
Martikainen, netop Guds allestedsnærvær (hans ubikvitet) i 
skaberværket, der danner baggrund – eller er forudsætning 

– for Guds særlige nærvær i sakramenterne og ordets 
forkyndelse.47 Ganske som vi også finder det i Luthers 
nadveropgør med Zwingli fra 1520’ernes slutning.  

I en række prædikener om dåben, som Luther udgav i 1533-
34, udfolder Luther dåben ud fra katekismens definitioner. 
Dåbens væsen er: vandet og ordet samt Guds befaling. 
Tilsammen danner de en ret dåb ud fra Luthers definition 

af sakramentet, som består af et ydre tegn, ved hvilket Gud 
kan handle synligt med os; Guds ord, der gør tegnet 
virksomt; og hans guddommelige befaling, der forsikrer os 
om hans vilje og gerning. At dåben virker, skyldes den kraft, 
den har fået fra Jesu egen dåb; her er hele treenigheden 

åbenbaret. Dåben er således et sted, hvor Treenigheden – 
som ovenfor betragtet – går ind i det skabte og forbinder sig 
med det.48 I den forstand helliger Jesus vandet. Jesu dåb 
(Matt 3,13-17), der henlægges til fastelavn i den lutherske 
tradition, træder tydeligt frem som selve dåbens 

indstiftelsesberetning i disse prædikener og tolkes som en 
foregribelse af korsbegivenheden, der jo netop genskaber 
mennesket i forhold til Gud. Dåben er som korset Kristi 
gerning for min skyld og som hans blod renser synd og 
skyld, renser dåbsvandet synderens personlige synd.49  

48 ”Von der heiligen Taufe Predigten D. Mart. Luther” (1533-34, udgivet 1535), 
WA 37, 627-672 (630; 645 og 648). 
49 Thodberg 2017, 50. 
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Jeg forfølger dette spor lidt længere. For jeg vil hævde, at 
netop Jesu egen dåb som indstiftelsesberetning er lidt 
overset i dansk tradition, ikke mindst det finske perspektiv, 
hvor dåben hos Luther tolkes som fysisk-real nyskabelse. 

Men det har været til stede i den danske tradition, da det 
fremgår hos Luther i salmen Christ unser Herr zum Jordan 
kam (1541), der indgik som dåbssalme i et par århundreder 
efter reformationen i Danmark til og med Kingos salmebog 
i 1699. Her står der direkte, at Kristus ”wollt … stiften uns 

ein Bad”, et bad til syndsforladelse og nyt liv.50 Grundtvig 
har en meget fri gendigtning i salmen O kom i Ånden med 
til Jordans færgested (DDS 142) og i Grundtvigs 
bearbejdning af Kingos salme til Jesu dåb, Mig lyster nu at 
træde (DDS 141). Her tolkes dåben i de sidste to vers som 

syndsforladende (det rensende vand) hhv., at vi ved 
himlens oplukning og Åndens komme bliver Guds børn i 
dåben: 

 

Dog vil du dåben tage 
i Jordans blanke flod, 
at den må kraft uddrage 
af Jesu rosensblod; 
af vand med Ånd og ord 
et sjælebad du skabte, 

                                                           
50 Salmen er citeret in extenso hos Thodberg 2017, 53-55. 
51 Se også v. 7 i Luthers salme for dennes udlægning af dåben som 
forsonende: ”Das Aug allein das Wasser sieht, / wie Menschen Wasser 
giessen;/ der Glaub im Geist die Kraft versteht/ des Blutes Jesu Christi;/ und 
ist vor ihm ein rote Flut,/ von Christi Blut gefärbet,/ die allen Schaden heilen 
tut,/ von Adam her geerbet,/ auch von uns selbst begangen”. I det 
foregående vers står det klart, at foragten for dåbens gave (dens nåde) fører 
til fordømmelse – det er helt på linje med Luthers gennemgående holdning 

som tvætter de fortabte 
til gæster ved Guds bord. 

Så er vi da Guds poder, 
i Jesus plantet ind, 
Guds kirke er vor moder, 
Guds Ånd vor trøst i sind; 
Guds pagt udi vor dåb 
skal Himlen os oplukke 
og Satan selv nedbukke, 
det er vor tro og håb. 

 

Også hos den store danske lutherse teolog fra 1600-tallets 
midte, Jesper Brochmand, står Jesu dåb frem som 
afgørende. I Brochmands populære og i århundreder 

genoptrykte og læste huspostil, Sabbati sanctificatio eller 
gudelig betænkning over alle evangelier og epistler på 
søndage og alle hellige Dage (1635-1638), står det klart, at 
dåben gør os til Guds børn. Det fremgår af Brochmands 
prædiken til fastelavn. Spørgsmålet, som Brochmand vil 

forklare menigheden, er hvordan vi bliver Guds børn ved 
dåben. For det første virker dåben syndsforladelse, fordi 
den vasker synden af – men her griber Brochmand til et 
overset dåbsmotiv i nutidens forkyndelse (men kendt helt 
fra Ambrosius af Milano) – nemlig fodvaskningen.51 Jesus 

vedr. fortabelsen, men skal i denne sammenhæng forstås med brod mod 
gendøberne. Luther regner efter 1528/29 denne position som foragt for 
sakramenterne. Dåben, og dermed ordet, begrænses hos dem af 
menneskelige konditioner (erkendt tro osv.). Det regner han som foragt for 
sakramentet - og da Ånden virker i dåben, er dette vel i princippet foragt for 
Helligånden. Det er denne foragt, der fører til fortabelse, ikke det manglende 
sakramente per se. Gud handler igennem både ord og sakramenter - meget 
tydeligt i fx ”De captivitate babylonica” – så derfor frelser han også, hvor 



18 
 

tjener mennesket i dåben, og videre ræsonnerer 
Brochmand, at når Guds søn har ladet sig døbe (selvom 
dåben var unødvendigt for ham), må dåben udrette noget 
godt for mennesket. Med andre ord vil Gud dåben. 

Brochmand griber til et andet centralt vers, nemlig Joh 3,5: 
”Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme 
ind i Guds rige” samt med ApG 2,38, at den, der bliver døbt 
i Jesu navn til syndernes forladelse, får Helligånden i gave: 
”Thi eder oc eders Børn er Forjettelsen tilsagt”. Dåben er 

altså nødvendig som syndsforladelsen og samtidig finder 
åndsmeddelelsen sted. Kun i dåben bliver vi Guds børn, da 
det er i og med ånden, vi – ligesom Jesus blev forkyndt som 
Guds søn – bliver Guds børn i vores egen dåb. Brochmand 
kritiserer i samme anledning gendøberne, fordi de jo i 

virkeligheden afviser Guds ånds frie virke, når børn ikke må 
blive antaget af Gud i dåben.52  

Brochmand genfortæller de store begivenheder forud for 
Jesu dåb, som har fundet sted ved Jordan. Fx da Josva og 
folket skulle gå over Jordan for at nå til det forjættede land, 
forårsagede pagtens ark, båret af præster, at Jordans vande 
skiltes ad, så folket kunne gå igennem. Ligeledes havde 

Elisa delt Jordans vande, og syreren Naaman var blevet 
helbredt for sin spedalskhed i Jordan-floden. Men Jesu dåb 
overgår alt dét, for her skilles ikke vandet, men himlen 
skilles ad – og åbnes.53 Det er, hvad Brochmand godt nok 
ikke skriver, men tydeligvis alluderer til, en form for 

                                                           
ordet alene er. Altså er det afvisningen af dåbens sakramente (historisk 
kontekst: barnedåben) fra døbernes side, som er fordømt af Gud og dermed 
fører til fortabelse.  
52 Jesper Brochmand, ”Prædiken til fastelavn” i ”Sabbati Sanctificatio, det er, 
Gudelig 

gentagelse af selve skabelsesberetningen, hvor Guds ånd 
kommer over vandet, eller rettere: går ind i det skabte og 
former og danner det. Jesus. Guds eget ord, er gået ned i 
vandet, og vandet virker syndsforladelse og i vandet åbnes 

himlen over os, og Helligånden kan stige ned over den, der 
døbes og dermed lade vedkommende blive antaget som 
Guds barn.  Eller for at sige det med Grundtvigs ord i Kom 
følg i ånden med (v. 8):  

 

Det er vor Herres dåb 
til herlighedens håb, 
hvor vandet sig med ilden 
forbinder i livskilden. 
Her ser du over dåben 
Guds-husets dør stå åben. 

 

Det er nok ikke uden grund, at det i 1600-tallet blev 
populært at udsmykke døbefonte med himmel og en 
svævende duefigurer over. Vi skal i øvrigt erindre, at det i 

forhold til den romerske tradition var således, at 
åndsmeddelelsen ikke skete i og med dåben, men i løbet af 
den tidlige middelalder var blevet skilt ud fra dåben, og 
ånden først meddelt ved konfirmationen. Det er derfor også 
den bagvedliggende årsag til, at Luther var imod 

konfirmationen – og at genindførelsen af en 

Betenckning oc kort Forklaring offver alle Evangelier oc Epistler, som paa 
Søndage oc alle hellige Dage, udi 
Guds Meenighed det gandske Aar igiennem pleye at fremsættis oc 
forhandlis”, 2. udg. (København: Henrik 
Gøde 1666. 456-471 (460). 
53 Ibid., 459. 
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konfirmationshandling under den lutherske pietisme (i 
Danmark 1736) førte til en svækkelse af dåben som det 
eneste sted for genfødslen og åndsmeddelelsen. Det er en 
væsentligt luthersk pointe, at modtagelsen af ånden er 

bundet til et ydre tegn, dåbshandlingen, og ikke kan gives, 
erkendes eller vokse frem i den enkelte uden om, forud for 
eller efter dåben.  

Ifølge Brochmand får vi meget bogstaveligt, vel nærmest 
fysisk, da Treenigheden selv handler og til stede i 
dåbshandlingen, Helligånden ind i vores hjerte, så vi kan 
råbe ”Abba Fader!” (Gal 4,6 og Rom 8,15f).54 Brochmand 

indledte sin prædiken med at tiltale menigheden som ”Guds 
gode børn”, og med intentionen om at ville forklare dem, 
hvorfor de var netop dette – og han slutter af samme årsag 
prædikenen med en opsummering af dåbens barnekår hos 
Gud. Ligesom Jesu dåb er vores dåb trinitarisk: Faderen 

siger, at  

 

Ligesom en Fader forbarmer sig offver sine Børn, 
saa forbarmer jeg mig ofver disse Menniske, som 

ere… blefvne elskelige i den elskelige Søn Jesu 
Christo.  

Og Sønnen siger, at vi er  

udi Daaben iført mig oc I ere Guds Børn og 
Arffvinger oc mine Medarffvinge til det evige Liff”, 
mens Helligånden siger, at vi er ”igienfødde 

formedelst Vand oc Aand I hafve icke en Trældoms 

                                                           
54 Ibid., 467, 469. 

Aand til Fryct, men I hafve annammet en Sønlig 
udkaarelsis Aand.55  

 

Dåben er hos Brochmand så fysisk og virkelig som noget. Vi 
skal selvfølgelig særligt bide mærke i hans fremhævelse af 
talen om at blive Guds børn, fordi dette dåbsmotiv (der også 
kan findes i forskellige middelalderlige kilder) sidenhen 
bliver så markant fremhævet i dansk tradition. Linjen går 

givetvis ret direkte fra Brochmand og frem til Grundtvig 
200 år senere. En forkortet udgave af hans dogmatik var 
endnu en læst lærebog, da Grundtvig læste teologi – og 
Brochmands postil blev en af de mest udbredte huspostiller. 
Det sidste genoptryk kom så sent som i 1862, hvorfor det 
ikke er helt forkert at ville se en forbindelseslinje mellem 

Brochmands udlægning af dåben og Grundtvigs betoning af 
Jesu dåb som indstiftelse og betoningen af barnekåret, altså 
at vi bliver Guds børn i dåben, sådan som det kom til at 
hedde med Peder Madsens dåbsritual i 1912, og som 
fraregnet et par mindre detaljer indgik næsten uændret i 

folkekirkens senest autoriserede dåbsritual fra 1992. 

 

Dåbens nytte 

Efter denne danske ekskurs, lad mig nu atter vende tilbage 
til Luther og hans katekismer. Her er næste punkt er dåbens 
nytte, hvor det i Lille Katekismus’ korte formular hedder, at 
dåben ”virker syndernes forladelse, genløser fra døden og 
Djævelen og giver alle dem, som tror det, den evige 

salighed”. Dåben tjener altså to formål, sådan som vi også 

55 Ibid., 470. 
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hørte Brochmand udlægge teksten. Det første er 
syndsforladelsen, der virkelig tilsiges i dåben, hvad der 
identificeres som lig med det andet, der er frelsen selv 
(genløsningen og det evige liv). Eller som det just hedder i 

Store Katekismus: Dåbens kraft, gerning, nytte, frugt og 
formål er, at den frelser”, og når man ser, hvor værdifuld og 
dyrebar dåben er, er det ”også tydeligt, at det ikke kan være 
slet og ret vand”.56 

Betyder dette så, at Luther lærer, at dåben formidler Guds 
nåde til frelse og som sådan er nødvendig? Både-og. For det 
er, jævnfør katekismens bibelske reference til Mark 16,16, 

den, der tror og bliver døbt, der frelses. Derfor er det troen, 
der frelser, men denne formidles, gives, i dåben, hvor Guds 
navn er. Fordi Guds navn er det samme som liv og salighed, 
er dette vand et nåderigt vand og et ’bad til genfødsel’ (Tit 
3,5). Her nuancerer Luther åbenlyst sin holdning i 

sammenligning med, hvad han fremlagde i fx De captivitate 
babylonica fra 1520. For heri var dåben og det ydre 
sakramentale tegn principielt overflødigt, fordi troen alene 
frelser; imidlertid udtrykker Luther sig nu i Store 
Katekismus således, at ”troen må have noget at tro på, dvs. 

som den kan holde sig til og bygge på”. Det er ”blinde 
vejledere”, der lærer andet (og her tænker han både på 
Zwingli og gendøberne). Troen har på en måde brug for 
sakramentet, det ydre ord, for at få vished for frelsen. Igen 
understreger Luther, hvordan det ikke er vandet i sig selv, 

men foreningen af Guds ord/bud med vandet (dvs. ordet 
med dåbshandlingen i vand) er det afgørende element i 
dåben. Det er nemlig nødvendigt, at der er ”noget ydre”, 

                                                           
56 Store Katekismus, 148. 
57 Ibid., 149. 

ifølge Luther, der modsat sine tidlige dåbsskrifter, nu 
erkender, at mennesket har brug for en sanselig og kropslig 
erfaring for at ”bringe det ind hjertet, ligesom jo hele 
evangeliet er en ydre mundtlig prædiken”.57 Her ville man 

så med en anabaptist som fornævnte Balthasar Hubmaiers 
logik kunne indvende, hvordan dette ydre ord virker på 
menneskets indre – det gør det, som vi har set, gennem 
hørelsen, og modtagelsen er dermed en dåb i Ånden, der 
således går forud for selve det ydre bekendelsestegn i 

vanddåben. Luthers korte svar er, at ”hvad Gud gør og 
virker i os, vil han gøre gennem en sådan ydre ordning”. 
Troen skal rette sig mod de steder, hvor Gud taler i det ydre, 
og det sker i dåben. Derfor er en afvisning af dåben, en 
forkastelse af Guds ord og Kristus, der har bundet os 

(underforstået: ved sin egen dåb og sin befaling om dåb) til 
selvsamme. Dermed har Luther også indirekte sagt, at 
barnedåben ikke bør afvises, fordi Guds ord i det ydre tales 
til den døbte i dåbshandlingen.  

Katekismernes tredje spørgsmål drejer sig fremdeles om, 
hvordan vandet kan virke dette, og hvem der kan modtage 
dette. I Lille Katekismus er Luther alene optaget af at 

formidle, hvordan vandet kan være så effektivt i dåben. 
Straks forklarer Luther på ny, at det igen ikke er vandet i sig 
selv, men Guds gåen-ind-i-elementet, ”mit und bei dem 
Wasser”, der forårsager dette og gør det til ”aqua 
vitaa”/”livets vand” og genfødslens bad ved Helligånden.58 

Dette er i og for sig dåben set fra Guds synsvinkel, men i 
Den Store Katekismus spørger Luther, hvordan denne kraft 

58 Nørgaard-Højen 2004, bd. 1, 246/247. 
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kan modtages af mennesket, hvilket alene kan ske i tro: 
”Uden tro er dåben ingen nytte til”.  

På denne vis markerer Luther endnu engang en åbenbar 
front mod Zwingli. Fordi forstås sakramentet som 
edslutning, sådan som vi har set Zwingli mene, da er det 
forældrene, der er subjekt i dåben:  Forældrene bekræfter 

deres barn på Guds pagt. Dåben er i den forstand starting 
point for troen og kristenlivets udvikling; hos Luther er 
troen derimod givet i dåben, fordi Gud er den aktuelt 
givende og som sagt nærværende i selve handlingen i og 
med sit ord i handlingen. Vi kunne i Luthers tilfælde også 

sige, at der mere er tale om en direkte gave (fra Gud) i 
dåben end en given (til Gud, d.e. Zwinglis edsaflæggelse), 
fordi dåben er ”Guds gerning, ikke vor”. Derfor skelner 
Luther også mellem Kristi dåb og en vanddåb (et bad): 
Guds gerning er frelsende, fordi den er Guds, og den døbte 

er modtagende, når han lader sig døbe med hensigt om at 
modtage (den lovede salighed).59 Luther sammenligner med 
Kristi gerning på korset, hvilken heller ikke er en gerning, 
men ”en skat, som er indeholdt i ordet”, og tilbydes os i 
troen. Her er der igen tale om en gaverelation mellem Gud 

og mennesket, hvor Gud giver Kristus i ordet hhv. sin nåde i 
dåben, hvilket mennesket svarer på med modtagelse, der er 
lig med tillid, der er det samme som tro.  

Derfor er det alt om at gøre at holde fast i denne tillidsåbne 
indstilling til troen gennem det levede kristenliv. Dens 
sandhed hviler på, at den er påbudt af Gud, men at den er 
mere end bare påbudt, da den også rummer et løfte. Dette 

                                                           
59 Store Katekismus, 150. 
60 WA 6, 538. 

løfte er givet i dåben, som er dobbelt, idet den både gavner 
legemet (”der ikke kan fornemme andet end vandet”) og 
sjælen, der modtager ordet; derfor virker dåben salighed for 
hele mennesket, der tager imod sanseligt i vandet og 

åndeligt i ordet.  

 

Dåbens kraft 

På denne vis har Luther også banet vej for sit forsvar for 
barnedåben, der i Store Katekismus udgør et helt afsnit for 
sig. I de tidlige skrifter om dåben, var indvendinger imod 
barnedåben hypotetiske, og hans forsvar bar præg af det 
samme. For afledte spørgsmål, som Luther svarer konkret 
på i Den Store Katekismus er netop døbernes: Hvis dåben 

skal modtages i tro, er den vel nødvendigvis forbeholdt 
voksne mennesker? Springer vi tilbage til De captivitate 
babylonica; her har vi tidligere set, hvordan Luther kunne 
tale om en fides aliena, dvs. en stedfortrædende tro, hvor 
Gud i kraft af sin almagt tager imod børnene på grundlag af 

kirkens forbøn og forældre og fadderes tro.60 Denne 
skolastiske tankegang blev mødt med kritik af spiritualister 
som Karlstadt og fx i en prædiken (over Matt 8) i 
Fastepostillen (1525) har Luther ændret sin holdning – en 
udvikling bl.a. den danske lutherforsker Regin Prenter 

mente at spore endnu tidligere – sådan at denne fremmede 
tro i det mindste forstås som underordnet den tro, der gives 
i dåben. Og i alle tilfælde er en sådan ’menighedens tro’ ikke 
vikarierende for barnets, men en tro, der beder Gud om at 
give barnet tro.61  

61 Pinggéra 2008, 93 med henvisning til WA 17/II, 79. Pinggéra følger for 
redegørelsen for Luthers syn på barnedåb Eero Huovinen, ”Martin Luthers 
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Jeg har tidligere omtalt Luthers forståelse af en særlig form 
for tro i børn, fides infantium, dvs. ideen om, at spædbørn 
også kan tro. For dåbens gave forringes, hvis den kun gives 
med henblik på fremtidig tro. Derimod påvirker faddernes 

forbøn og menighedens tro, sådan at børnene får deres egen 
tro. På dette er Luthers primære skriftbevis børneevangeliet 
i Mark 10 (som han også bruger i sine dåbsritualer og 
endnu i det aktuelle folkekirkelige ritual), ”fordi Guds rige 
er deres [børnenes]”. Jesus er på samme måde nærværende 

i dåbshandlingen, og derfor er han også villig til at modtage 
dem i dåben.62 Thodberg har i den sammenhæng talt om, at 
Luther forstår barnedåben som en reaktualisering af 
kvinderne, der bærer børnene til Jesus. Fadderne er ved 
barnedåben kvinderne i evangeliet, og præsten træder i 

Jesu sted og giver barnet, hvad Jesus gav dengang: adgang 
til Himmeriget og dermed troen.63  

I sin Store Katekismus fører Luther også et historisk bevis 
for barnedåben ud fra slutningen, at der kan findes mange 
eksempler på mennesker, om hvem man ud fra deres lære 
ville kunne sige, at de var blevet givet Helligånden. De 
kunne umuligt have haft Helligånden, hvis det ikke var, 

fordi Gud havde billiget den barnedåb, disse var blevet døbt 
med. Ja, Helligånden er indgivet i Bernhard af Clairvaux, 

                                                           
Lehre vom Kinderglauben. Fides Infantium als reale Gabe Gottes und reale 
Teilhabe an Gott”, i: Joachim Heubach (red.), “Das Sakrament der Heiligen 
Taufe” (Erlangen: Luther-Verlag 1997), 41-61. Lorenz Grönvik modsat, at der 
er tale om en meget klar kontinuitet (det gælder for så vidt også den 
augustinske tænknings fastholdelse). Regin Prenter, ”Skabelse og 
Genløsning”, 3. udg. (København: Gad 1962), 514 f, note 359. Thodberg 2017, 
61, noterer sig med tilslutning det samme. Oswald Bayer betoner i sin ”Martin 
Luthers Theologie” (3. udg., Tübingen: Mohr Siebeck 2007) stærkt faddernes 
og forældrenes stedfortrædende tro som Luthers forståelse af troen og 

Jean Gerson og Jan Hus, og da kirken findes (og denne 
bestå af de døbte, som var de barnedøbte), var dette endnu 
et bevis for barnedåbens historiske gyldighed.64 Her siger 
Luther direkte, at Helligånden gives i dåben. Det 

væsentligste for Luther var imidlertid, at det er Gud, der er 
den handlende i dåben. Derfor er alderen ligegyldig, og det 
samme er den personlige (altså rationelle-kognitive) tro – 
hvad der er en åbenbar diskontinuitet fra den tidlige 
Luther. ”Det er måske nok lidt skarpt sagt”, skriver Luther 

selv, fordi det er Gud, der er den eneste agens i dåben; for 
dåben er ikke andet ”end vand og Guds ord ved og med 
hinanden”, hvorfor dåben er gyldig, også selvom troen (her 
den personligt-subjektive tilegnelse) ikke skulle slutte sig 
til. Igen gælder det, at det er fordi troen ikke bevirker 

dåbens gyldighed; troen er kun modtagelsen af den. Men 
Kristi tilstedeværelse i dåben stopper ikke ved selve 
ritualets døbeord; Kristus er selv i den troens gave, der 
gives i dåben. På den måde kan vi sige, at barnet i dåben får 
sin egen tro, men igennem denne samme tro virker Kristus 

selv, hvorfor barnet (eller den, der døbes) aldrig er 
afhængig af troen som et eller anet nødvendigt instrument, 
men i troens modtagelse i dåben altid og allerede er forenet 
med Kristus selv.65 

dåben, som den udlægges i ”Lille Katekismus”; desårsag pålægger Beyer 
tydeligvis også faddere og forældre en stor forpligtelse, ”das zu tun, was in 
ihren Kräften steht, um dem Kind zu einem eigenen und eigenverantworteten 
Glauben zu helfen” (241 f). 
62 Thodberg 2017, 62 f og Luther i WA 17/II, 78. 
63 Thodberg 2017, 63 som udlægning af Luther i WA 17/II, 84. 
64 Store Katekismus, 152 f. 
65 Martikainen 2010, 107. 
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Derfor er en dåb af en hykler også gyldig, fordi Gud gør den 
virksom, hvad der logisk set er det samme, som at Jesu 
legeme og blod modtages som sådan i nadveren, også 
selvom den, der modtager brød og vin, ikke personligt tror 

på ordet om hans reale tilstedeværelse i elementerne.66 
Luther har allerede sagt dette i skriftet Von der Wiedertaufe 
an zwei Pfarrherrn i 1528. Ikke at døbe et barn risikerer at 
gøre voksne skyldige over for barnet, alt eftersom med 
dåben følger frelse, og som Guds handling er også en 

barnedåb gyldig.67 Det er anderledes sagt ikke ens 
personlige disposition for hhv. dåben eller nadverens 
sakramente, som er det afgørende; det er derimod 
tilstrækkelig at fortrøste sig på Guds løfte og nærvær i 
sakramenterne. Forholdt det sig omvendt, og var troen en 

nødvendig nøgle for at ’forstå’ dåbens gave, ville man 
hvileløst skulle ransage sig selv for, om man nu ejede 
tilstrækkelig tro. Det ville svare til, forklarer Luther, at hvis 
jeg ikke troede på Kristus, ville han være ingenting; det ville 
altså gøre Gud afhængig af menneskets tro og ikke gøre 

mennesket afhængig af Guds nåde. Det kan intet misbrug 
forandre, ”[g]uld bliver ikke ringere guld, selv om en slet tøs 
har erhvervet det med synd og skam”.68  

Det er i virkeligheden ikke en dogmatisk bevisførelse, 
Luther her vil præstere – men derimod en intention om 
sjælesorg: Enhver døbt kan fortrøste sig på, at hans dåb er 
gyldig, blot han har tillid til Guds ord, og som sådan kan 

den døbte altid vende tilbage til Guds ord (gennem boden). 
Dåben er derfor et usynkeligt skib, og selvom jeg skulle 

                                                           
66 Ibid., 153. 
67 WA 26, 160. 
68 Ibid., 155. 

falde over bord, da har jeg ikke brug for boden som en 
redningsplanke, da skibet selv aldrig vil synke; derimod kan 
jeg fortrøste mig på Guds ord, der som en redningskrans vil 
hive mig tilbage i min dåb. Af denne grund er gendåb derfor 

udelukket.69  

 

Melanchthon og dåben i Confessio Augustana 

Tillad mig at kigge lidt ud over katekismerne til Fillip 

Melanchthon og Den Augsburgske Bekendelse (Confessio 
Augustana/CA) fra 1530. Denne berømte bekendelse, der 
som bekendt hører til folkekirkens forpligtende 
reformatoriske bekendelser (sammen med Luthers Lille 
Katekismus jf. Danske Lov 1683, 2-1) trækkes ofte frem i 

spørgsmålet om barnedåben og dåbens nødvendighed til 
frelse. I Augsburg-bekendelsens artikel 9 skriver 
Melanchthon om dåben. Denne artikel er uhyre kortfattet, 
væsentlig er formuleringen efter den latinske udgaves 
ordlyd – jeg vender tilbage til forskellen mellem den 

latinske og tyske udgave – er ”nødvendig til frelse” 
(necessarius ad salutem).70 Det kan derfor også være 
interessant at kaste et uddybende blik på Melanchthons 
meget indflydelsesrige dogmatik, Loci communes i 
førsteudgaven fra 1521, og hvad han heri siger om dåben for 

dermed at lukke op for betydningen af dåbsartiklen i 
bekendelsen.  

Loci kom i flere udgaver (i den senere periode tiltagende 
inspireret af Calvin), men for den tidlige reformation i 

69 Ibid., 158. Bayer 2007, 243. 
70 Nørgaard-Højen 2004, bd. 1, 55. 
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1520’erne, var det hans udgave fra 1521, der blev 
normdannende og som blev læst af en bred skare af 
reformatoriske teologer ud over hele Europa. Denne udgave 
var et forsøg på at systematisere Luthers teologi i en 

kortfattet lærebog. Heri fastslog han for det første, at der 
kun var to sakramenter, mens boden afvises som et 
selvstændigt sakramente. Melanchthon skriver på grundlag 
af Luthers De captivitate babylonica på dette tidspunkt, 
hvorfor han meget kraftigt betoner troen som det eneste 

retfærdiggørende, og hellere vil kalde de hidtidigt ansete 
sakramenter for ”tegn”, og i princippet kun anerkender 
Kristus selv som sakramente. Det gør han på grundlag af 
Vulgatas oversættelse af Kol 1,27 hhv. 1 Tim 3,16. 
Melanchthon skriver også, at sakramenterne, der altså ’kun’ 

er tegn, kan benævnes ”segl”, men at det også er acceptabelt 
at sammenligne dem med ”militære Symboler eller 
Mærker” (altså Tertullians tolkning, som også bliver 
Zwinglis for dåben og nadverens vedkommende).  

Imidlertid er dåben og nadveren de eneste ”sakramentale 
Tegn”, som Gud selv har givet. Kun ved disse gives nåden i 
egentlig forstand til kende, og således ”[k]un hvad der er 

forbundet med guddommelige Forjættelser, kan saaledes 
kaldes sakramentale Tegn”. Derfor sagde de gamle – 
Melanchthon tænker på Augustin – at sakramenter bestod 
af synlige ting og af ord, hvor det synlige er tegnene, og 
ordet er nådesløftet.71  I den temmelig omfattende artikel 

om dåben, er tegnet ikke vandet – men selve riten 

                                                           
71 Melanchthons ”Loci communes” i dansk oversættelse som ”Loci. 
Evangeliske Hovedtanker” (København: Lohse 1953), 162 f.   
72 Ibid., 166. Spinks 2006, 14 f., omtaler også Melanchthons ”Loci”, og han 
fremhæver i øvrigt Melanchthons Romerbrevskommentar fra 1540, hvor han 

”Neddykning i Vandet”, mens præsten siger, at han døber i 
den treenige Guds navn, alternativt blot i Kristi navn. Dette 
er et vidnesbyrd, altså et løfte, om Guds yndest eller nåde 
over for den, der blev døbt. Men dåben er i sig selv, jf. 

Romerbrevet 6, en overgang gennem døden til livet, hvorfor 
den er et bad til genfødelse (Tit 3,5). Frelsen forbinder han 
ikke direkte med dåben, men den kødets dødelse, der følger 
med det nye liv. Dåben er på den måde et segl på Guds løfte, 
og at det er givet som Guds tegn til håb om at komme frelst 

gennem døden til livet, og ”minder” den bange samvittighed 
om syndernes forladelse, som først fuldbyrdes, når ”den 
gamle Adam er totalt tilintetgjort” (altså ved den fysiske 
død). I en udlægning af Rom 6, forklarer Melanchthon, at 
dåben som dødelse er overgang til livet, og at vi kan holde 

”Gravsabbat” med Kristus, forstået på den måde, at troen 
bevirker denne sabbat (dåbens trøst), men at det er dåben, 
der fremkalder denne tro, fordi den i sig selv er et tegn på 
Guds nåde. Hvad så med dem, der ikke døbes – eller ikke 
tror (det er faktisk lidt uklart)? Melanchthon taler her om 

de ugudelige, der ikke tror, at der i Kristus er en overgang 
til livet; de vil fortvivle og gå til grunde.72 De vil dermed ikke 
kunne holde gravsabbatten, som vi nok kan forstå som den 
døbtes liv under korsets fortegn – eller måske mere 
eskatologisk kan forstå i lyset af Første Petersbrev som et 

håb på Jesu Kristi opstandelse fra de døde og dette håbs 
gyldighed for den, der dør med ham i dåben, og derfor skal 
rejses op igen på den yderste dag. 

blot lader Rom 6,3 forklare som en lignelse på vores død, begravelse og 
opstandelse ved Kristus.  
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Confessio Augustana er i sammenligning med denne 
beskrivelse i Loci meget mere tydelig med hensyn til dåbens 
nødvendighed (motiveret af en fælles front med pavekirken 
mod døberne). Artiklen skal forstås sammen med artikel 13 

om sakramenternes brug, at disse er mere end blot og bar 
kendemærker, og at troen skal komme til og tro de løfter, 
der tilbydes. Artiklen om dåben (art. 9) er til dansk oversat 
fra den latinske tekst således:  

 

Om dåben lærer de [menighederne], at den er 
nødvendig til frelse, og at Gud nåde tilbydes [latin: 
offeratur] ved dåben, og at børn bør døbes, idet de, 
når de ved dåben er overgivet til Gud, tages til nåde 
af ham. De fordømmer gendøberne, som misbilliger 
barnedåb og påstår, at børn frelses uden dåb.73 

 

Den danske oversættelse af Leif Grane følger som sagt den 
latinske udgave. Både ordvalget og valget af alene at 
oversætte fra den latinske tekst uden hensyn til den 

anderledes (men ligeså konfessionelt normerende og 
gyldige samtidige tyske version74) er problematisk, eftersom 
det ikke nødvendigvis indfanger Melanchthon og det 
lutherske partis mening på rigsdagen i 1530. Vi har allerede 

                                                           
73 Granes oversættelse citeret efter Nørgaard-Højen 2004, bd. 1, 55. 
74 Den tyske udgave stammer fra ”Konkordiebogen” og forholder sig til de 
tyske forhandlingsversioner fra selve rigsdagen i 1530. 
75 Zwingli indsendte til rigsdagen i 1530 sin egen bekendelse, ”Fidei ratio”. 
Heri behandler han også spørgsmål om arvesynd og dåb, hvor han afviser 
arvesynden i børnene, og for de udøbte børns vedkommende løser problemet 
med deres frelse ved at henvise til totaliteten i Kristi frelse: Adam fordærvede 
hele menneskeheden ved syndefaldet, ved logisk slutning må Kristus som den 

set, at det i Loci er troen snarere end dåben, der frelser. 
Hvad betyder ordlyden så i CA? Er dåben nødvendig til 
frelse (”necessarius ad salutem” på latin), eller er den blot 
nødvendig (jf. den tyske udgave, som alene holder sig til at 

skrive ”notig”)? Peder Nørgaard-Højen mener i sin 
kommentar til Den Augsburgske Bekendelse (i 
kommentarbindet til Folkekirkens bekendelsesskrifter), at 
den tyske ordlyd implicit indbefatter, at dåben er nødvendig 
til frelse, fordi den på linje med den latinske version kræver 

dåb af børn. Ergo skal vi konkludere, at fx udøbte børn går 
fortabt, fordi de så ikke bliver udfriet fra arvesynden, hvis 
lod er død og fortabelse. Det er rigtigt, hvis vi udlægger CA 
med CA selv, fordi der i artikel 2 står, at arvesynden fører til 
dette, hvis ikke man genfødes ved dåb og Helligånd (”qui 

non renascuntur per baptismum et spiritum sanctum”). 
Dette havde også noget at gøre med Melanchthon og 
Luthers forståelse af arvesynden, idet de i sammenligning 
med Zwingli, stærkt betonede arvesyndens virkelighed også 
i barnet. Zwingli anså arvesynden som disposition for synd; 

den var altså snarere en slags sygdom, hvilket var et 
synspunkt, der var i overensstemmelse med skolastikere 
som bl.a. Thomas Aquinas og Gabriel Biel. Arvesynden 
kunne ikke være virkelig synd, fordi synd altid var 
forbundet med skyld (at gøre sig skyldig i noget).75 Det er 

nye Adam også være fornyer af hele menneskeheden, også for dem der ikke 
er døbt. Kristus er altså – det siger han ikke direkte – det første og største 
sakramente. Hvordan frelses børnene så? Jo, her sætter Zwingli som vi har set 
udvælgelsen før troen, troen er udslag af Guds udvælgelse af de frelste. Noget 
andet er så de kristnes børn, de er slet og ret kristne, fordi deres forældre er 
kristne. De er hører med til det kristne gudsfolk, og derfor kan og bør børn 
også døbes, fordi de allerede hører til Guds folk: Det betyder, at kirken i 
dåben offentligt optager den, der allerede forud er blevet modtaget ved 
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dette aspekt, altså arvesyndens virkelighed og dens karakter 
af antropologisk virkelighed for alle mennesker efter 
syndefaldet, som artikel 2 i CA i højere grad betoner, end 
om Gud kan eller vil frelse uden om dåben, og at 

barnedåben er bibelsk berettiget. Det sidste ud fra 
rationalet, at syndernes forladelse er selve evangeliet, og 
hvis børnene også skal rækkes dette, må de også komme til 
dåben. Således mener Regin Prenter at kunne forstå dåbens 
nødvendighed netop som ”uundværligheden af Jesu død og 

opstandelse og den tro, som modtager disse 
frelseskendsgerninger”, ikke at ”der ikke er nogen mulighed 
for frelse for det enekeltmenneske, som af den ene eller den 
anden grund ikke har modtaget dåben”. Men genfødslen er 
som sådan stadig eksklusivt bundet til dåben.76   

Luther er inde på noget af det samme i De Schmalkaldiske 
Artikler fra 1536-37, der også blev optaget som et 

bekendelsesskrift i bekendelsessamlingen, 
Konkordiebogen, fra 1580. Om barnedåben skriver han, at 
man skal døbe børnene, ”denn sie gehoren auch zu der 
verheißenen Erlosung, durch Christum geschehen (det 
sidste jf. Matt 19,14). Dåben er ifølge Luther i samme skrift, 

ikke andet end ”Gottes Wort im Wasser”, en prægnant 
formulering af dåbens realpræsens – dens inkarnatioriske 
kraft. Derfor afviser han de forskellige skolastiske 

                                                           
nåden. Derfor kan Zwingli skrive, at dåben ikke meddeler nåden, men 
bevidner for kirken om, at nåden er givet til den døbte. Z 6/2, 790-817 (802 
ff.). 
76 Prenter 1962, 509 f. 
77 ”De Schmalkaldiske Artikler” i BSELK, 403-468 (450 f.). 
78 For en udførlig gennemgang af reformatorernes syn på udøbte børn, der i 
særlig grad optog en dansk reformationsteolog som Peder Palladius, hvis 
holdning blev normdannende for senere dansk teologi, se Flemming Kofod-

positioner (han nævner bl.a. Thomas og Dons Scotus), og 
den modsatte påstand som fx, at Gud skulle have indstiftet 
en særlig åndelig kraft i vandet som element, eller at Gud 
ved sin vilje alene udvirke syndens afvaskning, og ordet og 

vandet derfor ingenting betyder.77 

Vender vi blikket mod det ovennævnte spørgsmål om de 

udøbte børns frelse, da er flere eksempler på, at 
reformatorerne – for eksempel den tredje store Wittenberg-
teolog ved siden af Luther og Melanchthon, Johannes 
Bugenhagen – lærte, at selv dødfødte og udøbte kunne 
frelses ved moderens bøn for barnet eller efter oldkirkelige 

forbillede i moderens blod, hvis barnet døde under fødslen. 
Melanchthon kunne helt i overensstemmelse med sin 
holdning i Loci fra 1521 i andre sammenhænge betone, at 
det i sidste end er netop troen, ikke dåben som sådan, der 
frelser. Det gælder også den, der uden skyld ikke bliver 

døbt.78 Ærindet i CA 9 er altså ikke at bevise, at børn går 
fortabt, men det omvendte, nemlig: at også børn kan blive 
frelst. Som sådan behøver også børn dåben, fordi de er født 
med arvesyndens onde lyst. Der er også flere eksempler på, 
at lutherske kirkeordninger (fx i danske Peder Palladius’ 

Visitatsbog fra efter 1536, og fx kirkeordningen for Hessen 
1566) foreskrev, at udøbte børn skulle begraves på 
kirkegården.79 Det skyldes helt i samklang med Luthers 

Svendsen, ”Om udøbte børn skæbne”, i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 
nr. 2 (2016). Om Bugenhagens dåbssyn se Martin Schwarz Lausten, ”Johannes 
Bugenhagen” (København: Anis 2011), 68 f. 
79 ”Peder Palladius’ Visitatsbog”, udg. v/Lis Jacobsen, (København: Gyldendal 
1925), 108: ”Ia mere quinde lille vil ieg sige dig till trøst, døde det barn bort, 
enten det kom død aff moders liff, eller och det bliffuer fød med lit liff, saa at 
det kunde iche naa til doben, huerchen her udj funten, eller hiemme udj 
hußet: da skall ingen derfor falde udi mißhaab, om det barns salighed, det 
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tidlige teologi og dåbssyn, at det vigtigste i sakramentet er 
troen på løftet; principielt kan tegnet/elementet derfor 
undværes, også selvom Luther og Melanchthon i mødet 
med døberne i meget høj grad endte med at understrege 

Guds løfters formidling gennem det ydre ord og den ydre 
handling i dåben.80 

At Melanchthons således vil understrege, at frelsen også er 
børnenes, er den tyske udgave af Den Augsburgske 
Bekendelse at foretrække i spørgsmålet om, hvad 
bekendelsens forfatterkreds egentlig mente om dåben. I den 
tyske tekst hedder det som sagt (her i min oversættelse), at 

dåben ”er nødvendig”, fordi Gud har påbudt den, og at man 
også skal døbe børn, fordi de bliver ”overdraget til og 
velbehagelige for Gud” (tysk: ”welche durch solche Tauf 
Gott uberantwort und gefällig werden”), mens gendøbernes 
lære forkastes, fordi de afviser denne barnedåb og lærer, at 

den ”ikke er ret”. Nu kan disse forskelle i ordlyden ikke 
alene bruges som en spydspids for at afskaffe 
sammenhængen mellem dåb og frelse. Det interessante er 
selvfølgelig forskellen – og hvad Melanchthon har lagt i 
ordene “uberantwort” og “gefällig”? Det kan forstås sådan, 

at børnene bliver Guds i dåben, og bliver “holdt af ” eller 
“bliver velansete” (i et forsøg på at oversætte “gefällig” til 
dansk). Betyder det noget i retning af det sidste på dansk, så 
er det selvfølgelig en klar reference til arvesynden. Men 
dåben er derfor ikke ligegyldig, fordi vanddåben er befalet 

af Gud, men i dåben er mennesket beskyttet mod 

                                                           
skall iche heller iordes udj høye eller hiene jord, men udj christewn kieregaard 
[kirkegård] med andre børn som døbte er, paa et got hob, at vor himmelske 
fader er mectig noch till, at giffue en barn salighed inden udj sit moders liff, 
och lade det døbes udj sit eget blod, om hand saa vill”. Palladius henviser til 

menneskelige påfund og egen vurdering af, hvornår troen er 
’stor’ eller voksen nok til at blive døbt på. Her er 
Melanchthon tydeligvis på linje med, hvad Luther 
fremlagde i sit skrift mod gendøberne, Von der Wiedertaufe 

an zwei Pfarrherrn. Eller, som Luther skrev i Store 
Katekismus: ”Troen klynger sig altså til vandet og tror, at 
det er dåben, som er fuld af salighed og liv”, ikke på grund 
af vandet (eller handlingen i sig selv, hvis vi skulle tænke 
med Melanchthon), ”men fordi det er forenet med Guds ord 

og ordning, og fordi hans navn er knyttet til”. Med andre 
ord finder mennesket frelsen i dåben, men Gud finder også 
andre veje til at meddele frelsen, hvor mennesket tror på 
ham, og forhindres i at komme til dåben.  

 

Slutning. Dåbens virkning 
Sluttelig når vi også til det fjerde punkt i Luthers 
katekismers syn på dåben. Det drejer sig her om dåbens 
virkning for den, der er blevet døbt og naturligt bliver en 

afslutning på denne gennemgang af en luthersk dåbslære 
forstået i dens reformatoriske kontekst. På trods af mit 
indskudte intermezzo om Melanchthon, Luther og 
bekendelsesskrifterne, hænger dette punkt nøje sammen 
med katekismens forsvar for barnedåben, idet barnedåben 

er baseret på den påstand, at tro er tillid til Guds ord. Troen 
er fuldstændig Guds handlen med os, hvorfor 
anabaptisternes indvendinger om en bevidst tro forud for 
dåben, er en anden form for tro, end hvad Luther forstår 

beretningen om Marias besøg hos Elisabeth, hvilken også er Luthers 
begrundelse for det samme i ”Von der Wiedertaufe an zwei Pfarrherren”, WA 
26, 159. 
80 Ibid., 148. 
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ved begrebet.81 Det er troen, der i sig selv givet af Gud som 
en gave, frelser – også i dåben – og derfor åbner dåben vej 
til saligheden. Men mennesket er i den lutherske teologi 
ikke fjernet fra verden, selvom det er døbt. Her peger 

Luther endnu engang hen på boden, fordi dåben er en 
daglig foreteelse, hvor ”den gamle Adam” druknes i ”daglig 
anger og bod” og forsat afståelse fra synd og onde lyser. 
Dermed skal der også dagligt opstå et nyt menneske; 
mennesket skabes altså dagligt, og det er dette nyskabte 

menneske, som skal leve evigt for Gud. Det er meget 
tydeligt, at Luther her tolker på Rom 6, hvilket han også 
giver som skriftbelæg i Den Lille Katekismus.  

Dåben er derfor mere end optagelse (initiation) i den 
kristne kirke; derfor er den også mere end blot et ydre tegn 
og en ceremoni, forklarer Luther i sin Store Katekismus. 
Men den ydre handling, neddykningen i vandet og 

opstandelsen fra selvsamme ”betegner” dens kraft, at den 
gamle Adam dræbes, og det nye menneske opstår. Det 
gamle menneskes laster fjernes dog ikke i dåben, men de 
forventes at ”mindskes” i det nye liv, hvilket i sig selv er 
endnu et argument for barnedåben. Det lastefulde 

menneskes forværres for hvert år, der går, mens et lille barn 
ikke har nogen særlige laster (Luther nævner i denne 
sammenhæng slet ikke arvesynden. Det er lige før, at 
Luther her kan lyde som fx Zwingli, når han taler om, at 
barnedåben er til for at forhindre barnet i at vokse op og 

forværres i sin synd og udfolde det gamle menneskes natur. 
Men er man blevet kristen (og det betyder døbt), vil denne 

                                                           
81 Peter Brunner, ”Taufe und Glaube. Kindertaufe und Kinderglaube”, i 
samme, ”Pro Ecclesia. Gesammelte Aufsätze zur dogmatischen Theologie”, 
bd. 1, (Berlin/Hamborg: 1962), 165-182 (179). 

naturlige tilstand, altså synden, formindskes, indtil den i 
døden endelig tilintetgøres. Derfor er boden, ”det tredje 
sakramente”, som dog ikke er ”noget andet end dåben”, for 
at kalde mennesket tilbage til dets vandring i dåben.  

Eller som Regin Prenter flere århundreder senere kan 
formulere det i sin flere gange citerede Skabelse og 

Genløsning (oprindeligt fra 1951-53), så er forkyndelsen i 
sig selv også et nådemiddel ligesom dåben og nadveren, 
fordi den af dåben følgende daglige og fortfarende 
helliggørelse frem mod den endelige dåb i døden finder sted 
i forkyndelsen. Og fordi forkyndelsen også er et 

nådemiddel, er indholdet og virket det samme for både 
døbte og udøbte. Den døbte styrkes og vises tilbage til sin 
dåb, hvormed det nye liv udfoldes; for den udøbte peger 
forkyndelsen hen mod dåben.82 

Eller med Luthers slutord fra katekismen, så er dåben til 
styrkelse af hver dag for det nye menneske, og den varer 
ved, lige indtil døden. Derfor er dåben enhvers ”daglige 

dragt”, med andre ord er den døbte iklædt Kristus hver 
eneste dag, og kan af samme grund hver dag og altid vende 
tilbage til sin dåb og dermed leve som både synder og 
retfærdig: brudt og helet. Det er ud fra et sådant udsagn, at 
dåben hos Luther er blevet kaldt ”Rechtfertigungslehre in 

konkreter Gestalt” (Paul Althaus), idet troen her får krop og 
frelsen et holdepunkt i verden, som den døbte altid kan 
vende tilbage til og i prædiken og forkyndelse vises hjem til. 
Dåben er derfor mere end frelse fra en altomsluttende synd; 

82 Se Prenter 1962, § 37. 
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den er også et vedblivende og levende møde med Gud i 
menneskets liv i verden.83 

 

                                                           
83 Pinggéra 2008, 94 jf. formuleringen hos Paul Althaus ”Die Theologie Martin 
Luthers” (Gütersloh: Gerd Mohn 1983), 305. 


