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Kopiside 1

Cirkeldans – Bundet

Hvordan bevægede I jer i dansen?

Sæt pile på tegningen, der viser hvilken vej, og hvordan I bevægede jer.

Skriv derefter tal på, så man kan se rækkefølgen af bevægelserne.

Når I har arbejdet med brainstorm og kunstbilleder skal I tale om, hvad I tænker, 

at bevægelserne betyder.

          

Krydsede arme:       

At holde hinandens hænder i kredsen:     

At bøje i knæene:      

At gå skridt ind mod midten:      

At gå skridt væk fra midten:     

At gå til siden:
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Kopiside 2

Cirkeldans – Adskillelse

Hvordan bevægede I jer i dansen?

Sæt pile på tegningen, der viser, hvilken vej og hvordan I bevægede jer.

Skriv derefter tal på, så man kan se rækkefølgen af bevægelserne.

Når I har arbejdet med brainstorm og kunstbilleder, skal I tale om, hvad I tænker 

at bevægelserne betyder.

          

Skridt fremad:        

Skridt tilbage:    

Stop:      

Gå ved siden af den anden række: 

Blive skilt fra den anden række:
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Kopiside 3

Cirkeldans – Fællesskab

Hvordan bevægede I jer i dansen?

Sæt pile på tegningen, der viser hvilken vej, og hvordan I bevægede jer.

Skriv derefter tal på, så man kan se rækkefølgen af bevægelserne.

Når I har arbejdet med brainstorm og kunstbilleder skal I tale om, hvad bevægel-

serne kan betyde i forhold til ordet dom:

          

Arme krydset over brystet:        

Kreds med hinanden i hænderne:     

Skridt ind mod midten:      

Stridt væk fra midten:      

Skridt til siden:     
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Kopiside 4

Opgaver:

• Læs de to tekster nedenfor og diskutér i mindre grupper, hvad dom ifølge 

de to tekster betyder? 

• Bliv derefter enige om, hvordan I mener, dom kan beskrives og skriv jeres 

forklaring ned.

Hvad betyder ordet dom?

Hvor optræder ordet dom i sproget

Vi møder ordet dom i en lang række sammenhænge og i forskellige former. Man 

kan få en dom fx af en dommer, der dømmer en. Betydningen af sådan en dom 

forbindes ofte med en form for straf, men man kan også blive dømt uskyldig og 

dermed frikendt. Som censor skal man bedømme fx en elev og en sådan bedøm-

melse kan gå " ere veje. Skuespillere, musikere, instruktører m. " . afventer såvel 

publikums som anmeldernes dom – ja der kan man ligefrem tale om smagsdom-

mere. I disse sammenhænge har ordet dom med en handling at gøre, ja faktisk 

er den oprindelige betydning af ordet dom netop: at gøre. Dommere kender vi 

fra retssystemet – højesteret, landsretten eller byretten, men de optræder også i 

Det Gamle Testamente. Der er en dommer en art høvding, med myndighed til at 

handle og dermed gøre bestemte ting. 

Man kan også have fordomme, hvor man så på forhånd dømmer nogen eller 

noget.

Ordet dømme optræder også som endelse til ord fx i hertugdømme, bispedøm-

me, pavedømme, kongedømme m." . Betydningen af ordet dømme i denne sam-

menhæng har at gøre med en myndighed hos netop hertugen, bispen, paven, 

kongen etc., og er altså beslægtet med en dommers myndighed. 

Ordet dom optræder også i domkirke, domkapitel, domprovst, dominikaner 

m." . Disse ord har at gøre med kirken og kristendommen, men her har ordet 

dom ikke noget at gøre med ”at få en dom”. Dom kommer her af domino/

dominus som betyder herren, og har altså intet med dom i retslig forstand 

at gøre. Det har heller intet at gøre med en religiøs dom, men netop at det 

er herrens kirke. Domkirke kaldes undertiden kapitelkirke eller hovedkirke. 

Dominikanere er en munkeorden stiftet i 1215 og betyder herrens hunde 

(domini canes)

Ordet dom kan således have mange betydninger.
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Dom i kristendommen

Det kan være svært at forstå, at det i sidste ende går ”de onde” lige så godt, som 

det går ”de gode”. Derfor har de forskellige religioner mange forestillinger om, at 

der engang vil falde dom over dem, der fortjener det. Man har sagt, at de onde 

vil ryge i Helvede, mens de gode vil komme i Paradis.

 

Den kristne trosbekendelse er en meget kort genfortælling af, hvad kristne tror 

på. Trosbekendelsens afsnittet om Jesus slutter med denne sætning: ”Vi tror på 

Jesus Kristus…….. der skal komme at dømme levende og døde”. Det betyder, 

at kristne tror, der fældes dom over alle mennesker, fordi alle har både både ondt 

og godt i sig. 

Dommeren er Jesus. Han er sendt af Gud for at frelse verden ved at tage alle 

menneskers skyld på sine skuldre. Den måde Jesus dømmer på, har derfor til 

formål at frelse mennesker. Dom i kristen forstand er derfor at blive befriet for 

det, der forhindrer én i at leve, som Gud har tænkt sig det.

 

Der er ingen mennesker, der hele tiden kan leve, som Gud har tænkt det. Derfor 

er dom i kristendommen ikke kun noget, der sker engang i fremtiden. Det er no-

get, der sker hver gang, man har tænkt, sagt eller gjort noget. Så bliver man dømt 

af Gud eller af den situation, man er i. Hvis man har gjort noget forkert, har man 

brug for, at dommen er tilgivelse. Det vil sige, at Jeus dom over mennesket kan 

være, at det, man har gjort af godt eller ondt bliver tilgivet.
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Kopiside 5

Opgaver:

• Læs de to tekster om tilgivelse og nåde.

• Skriv i mindre grupper, hvordan tilgivelse og nåde kan forstås som domme.

Tilgivelse i kristendommen

Budskabet i Det Nye Testamente kan siges med en sætning: For en kristen hand-

ler det om at tro på, at man er elsket af Gud. Det er meget kort sagt det, historien 

om Jesus handler om. Af kærlighed til mennesker lod Gud sin søn bære skylden 

for det, mennesker havde gjort og stadig gør forkert. Gud lod Jesus dø, for at 

mennesker kunne og fortsat kan få tilgivet deres synder.

 

Det betyder ikke, at det så ifølge kristendommen er lige meget, hvad man gør. 

Det er ligesom, når man har sagt undskyld til en for noget dumt, man har gjort. 

Når han eller hun har taget imod ens undskyldning, er det ikke lige meget, om 

man gør det samme en gang til. Den anden forventer, at man ikke gør det igen, 

og man er tit selv glad for at være fri for at tænke mere på det. Så man har sjæl-

dent lyst til at gøre det igen – lige med det samme i al fald.

 

Det Nye Testamente fortæller, at sådan er det også i forhold til Gud. Gud bærer 

over med menneskers fejl. Dem kan man derfor ikke bruge som undskyldning 

for ikke at gøre det gode. Det vil sige prøve at gøre, som Jesus gjorde eller sagde, 

man skulle.

 

Det går langt fra altid godt. Men hvis man tror og håber på, at Gud tilgiver en, 

når det går galt, giver det frihed til at prøve. Der er faktisk ikke nogen undskyld-

ning for at lade være med at prøve. Man skal derfor også selv være villig til at 

tilgive andre, fordi Gud tilgiver. Og man skal i kristendommen elske andre, fordi 

man selv er elsket af Gud.
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Nåde i kristendommen

Det er umuligt at leve uden at komme til at gøre noget forkert en gang imel-

lem. Alligevel skal man hele tiden prøve på at undgå det. Det kan man ifølge 

kristendommen kun, fordi Gud viser nåde. Det vil sige bærer over med fejl og 

dumheder. Når Gud bærer over med én, får man en mulighed for at prøve igen.

 

Der # ndes et gammelt udtryk, der hedder ”at lade nåde gå for ret”. Det betyder, 

at man ikke får den straf, man har fortjent, men at der bliver båret over med én. 

Der udvises nåde over for én. Kristendommen handler om, at Gud lader nåde 

gå for ret i forhold til mennesker – for at menneskene skal gøre det samme over 

for hinanden.

 

Det er svært. Det er lettere at holde fast i, at man selv har ret og håbe, at man er 

stærk nok til at vinde en kon$ ikt. Jesus vidste, at han som Guds søn altid ville 

være den stærkeste. Netop derfor så han altid tingene fra den svages synspunkt. 

For den svage er den eneste mulighed for at overleve og komme videre, at der er 

én, der går ind og bærer over og undlader at gøre gengæld, selvom vedkommende 

kunne gøre det. Det kræver et overskud af nåde og kærlighed, og det var, i følge 

kristendommen, Guds formål med at sende Jesus til verden.
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Kopiside 6

Opgaver til bibeltekster og kunstbilleder

Til denne opgave skal I være sammen i grupper. I skal arbejde med bibeltekster 

og kunstbilleder, der fortæller noget om dom i kristendommen. Følg instruk-

tionen nedenfor. 

1. Vælg i fællesskab et billede. 

2.  Alle i gruppen kigger på billedet, og stiller som på samme måde som de 

vigtigste personer på billederne går, står, sidder eller ligger på.

 

3. I skal nu stille jer på en række efter hinanden. 

 Den, der står forrest stiller sig i samme positur som den vigtigste person i bil-

ledet. De andre i gruppen laver samme bevægelse. 

Derefter går den, der stå foreest ned bagest i rækken, og den der nu står forrest 

laver evt. en bevægelse fra en af de andre personer i billedet, mens de øvrige i 

gruppen gentager den bevægelse. osv.

 

4.  Udvid øvelsen ved at gøre de bevægelser, som I forestiller sig, at personerne 

i billedet har gjort:

o FØR billedet blev malet

o MENS billedet blev malet

o EFTER billedet blev malet.

På den måde opstår der en lille serie af bevægelser, som resten af gruppen 

gentager.

Bibelfortællingen

5.  Tal om, hvilken stemning der var i scenen. Hvordan havde de forskellige 

personer det?

6.  Læs den tilhørende bibeltekst.

7.  Beskriv, hvem der optræder i historien og på billederne.

8.  Beskriv, hvem der bliver dømt af hvem.

9.  Beskriv, hvad den dømte bliver dømt for.

10.  Beskriv, hvad dommen går ud på.
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Kopiside 6a

Kain og Abel (1. Mosebog kapitel 4, vers 1-16)

Adam og Eva " k to sønner, efter de var blevet smidt ud af Edens have. De hed 

Kain og Abel. Da de havde vokset sig store, valgte Abel at blive fårehyrde, mens 

Kain kastede sig over agerbruget. Deres forældre havde lært dem, at de skulle 

tjene den Gud, der havde skabt dem. Og det gjorde de ved at ofre til ham med 

jævne mellemrum.

Kain lagde almindeligvis de første af jordens afgrøder på sit alter, mens Abel tog 

fedtet fra de førstefødte lam og ofrede det. Ved at ofre det bedste de havde til 

Gud, håbede de på at kunne stå sig godt med ham, så de ikke ville blive ramt af 

ulykker, men i stedet få et godt liv.

En dag skete der imidlertid det, at røgen fra Kains alter ikke ville stige til vejrs. 

Den krøb i stedet langs jorden, som om den blev trykket nedad. Røgen fra Abels 

alter steg lodret til vejs i en smuk røgsky, hvorfra duften af fedt bredte sig ud over 

et stort område.

Det blev Kain meget fortørnet over. Han oplevede det som en afvisning fra Guds 

side – som om Gud satte mere pris på Abels o# er og metier end på hans egen, 

og det fandt han uretfærdigt. Gud var selvfølgelig opmærksom på Kains reaktion 

og henvendte sig til ham. ”Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med hovedet 

bøjet? Hvis du gør det, du skal, og har god samvittighed, kan du med sindsro 

rette ryggen og være stolt af dig selv. Men hvis du i stedet lider af misundelse, 

William Blake: � e Body of Abel Found by Adam and Eve, ca. 1826
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lurer synden lige om hjørnet, og du risikerer at blive slave af den. Sådan skulle 

det nødig gå. I stedet er det dig, der skal beherske synden.”

Efter en tid at have skumlet over det var Kain og Abel en dag sammen i det fri. 

Da overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel, fordi han ikke kunne bære 

Guds favorisering af ham. Igen henvendte Gud sig til Kain. Denne gang mere 

forsigtigt med spørgsmålet: ”Hvor er din bror Abel blevet af?”. Kain slog blikket 

ned og svarede afvigende: ”Jeg skal vel ikke være ansvarlig for min brors gøren og 

laden?" Derefter gik Gud mere direkte til værks og fordrev Kain fra den jord, han 

tidligere var blevet tildelt, fordi han havde slået sin bror ihjel. Samtidig forsikrede 

han Kain om, at jorden ikke mere ville give afgrøde, når han dyrkede den. 

Kain var fortvivlet og bad om nåde. Han kunne ikke bære at leve som en fredløs 

! ygtning, der uden omkostninger kunne blive o# er for overfald og mord. Da 

Gud i Kains bøn fornemmede en oprigtig anger, mærkede han ham i stedet for i 

panden og lovede, at ingen skulle slå ham ihjel, uden at det ville blive hævnet syv 

gange. Derefter forlod Kain Herren og slog sig ned i landet øst for Edens have.

Julius Paulsen: Kain, 1891
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Kopiside 6b

Kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud 
(Johannesevangeliet kapitel 8, vers 1 – 11)

Men Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen; hele 

folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kom-

mer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud; 

de stiller hende foran ham og siger til ham: "Mester, denne kvinde er grebet på 

fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags 

kvinder; hvad siger du?" 

Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus 

bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med # ngeren. Da de blev ved 

med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: "Den af jer, der er uden 

synd, skal kaste den første sten på hende." Og han bøjede sig igen ned og skrev 

på jorden. Da de hørte det, gik de væk, én efter én, de ældste først, og Jesus blev 

alene tilbage med kvinden, som stod foran ham.

Jesus rettede sig op og sagde til hende: "Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, 

der fordømte dig?" Hun svarede: "Nej, Herre, ingen." Så sagde Jesus: "Heller 

ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere."

Pieter Bruegel den ældre: Kristus og kvinde grebet i ægteskabsbrud, 1565
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Kopiside 6c

Lignelsen om den fortabte søn  
(Lukasevangeliet kapitel 15 vers 11 - 32)

Han sagde også: "En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: "Far, 

giv mig den del af formuen, som tilkommer mig". Så delte han sin ejendom 

imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste 

til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; og 

da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han 

begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som 

sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig 

mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv 

og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i over! od, og her er 

jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: "Far, jeg 

har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; 

lad mig gå som en af dine daglejere".

Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far 

ham, og han # k medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kys-

Arne Haugen Sørensen: Hjemkomst, 2010
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sede ham. Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. 

Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: 

Skynd jer at komme med den " neste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på 

hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt den, og 

lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han 

var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste.

Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede 

sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, 

hvad der var på færde. Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet 

fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville 

ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far: 

Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud; men 

mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. 

Men din søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger  da han 

kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede: "Mit barn, du er altid hos 

mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var 

død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet"."
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Kopiside 6d

Jakobs kamp  
(Genfortælling af 1. Mosebog kapitel 32)

Jakob var søn af Isak og Rebecca, men han var irriteret over at være den yngste. 

Det betød nemlig, at han ikke kunne få sin faders velsignelse og at han ydermere 

ville komme til at arve mindre end sin ældre broder, Esau. Det nagede ham og 

gjorde ham misundelig. 

Drengenes mor, Rebecca, havde altid haft en forkærlighed for Jakob. Det hang 

bl.a. sammen med, at Gud i en drøm havde ladet det åbenbare for hende, at Ja-

kob i virkeligheden skulle have været født først. At det var gået anderledes hang 

alene sammen med, at Esau i fødselsøjeblikket havde grebet fat i Jakobs hæl og 

trukket ham tilbage, så han selv kunne komme først. Den vished havde altid lig-

get dybt i Rebeccas baghoved. Isak derimod sværgede til Esau, der som han selv 

Oluf Hartmann: Jakobs kamp med englen, 1906
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var en vild natur, der elskede jagt. Således var Jakob og Esau rivaler gennem hele 

deres opvækst. 

En dag, da Esau kom udmattet hjem fra en lang og opslidende jagt, sad Jakob og 

spiste en portion rød linsesuppe – en af Esaus livretter. ”Ahhh Jakob, kan jeg ikke 

få lidt af din suppe? Jeg er helt udkørt.” ”Du kan få det hele”, svarede Jakob, ”hvis 

jeg til gengæld får førstefødselsretten.” Den havde Esau aldrig bekymret sig om, 

og da maven knurrede højlydt af sult, sagde han med en henkastet grin: ”Tag du 

bare den, men du skal vide, at den ikke mætter meget.” Så " k Esau sin suppe og 

derefter talte de aldrig mere om episoden. 

Med årene blev Isak blind, og da han også mærkede, at åndedrættet blev dårligere 

kaldte han en dag Esau ind til sig for at bede ham gå jagt efter vildt og tilberede 

ham en dejlig middag. Når han havde spist, ville han så overbringe Guds velsig-

nelse til Esau som den ældste søn. Men Rebecca, som havde stået og lyttet ved 

døren, var ikke sen til at spille ham et puds. 

Knapt var Esau taget af sted, før hun kaldte på Jakob og fortalte ham om, hvad 

der skulle ske. ”Skynd dig ud og slagt to gedekid og kom så herind med dem”, 

sagde hun efter at have forklaret ham sammenhængen. ”Så skal jeg tilberede et 

måltid mad, som din far ikke kan stå for.” 

Mens retten kogte viklede Rebecca Jakobs hænder, underarme og hals ind i skind 

fra dyrene. På den måde kunne Jakobs hud i lighed med Esaus komme til at virke 

lådden. Derefter iførte Jakob sig noget af sin broders tøj, og så gik han ind for at 

servere maden.

Isak blev noget forundret over, at det så hurtigt var lykkedes for Esau både at 

skyde et stykke vildt og få det tilberedt. Men Jakob bedyrede, at han var Esau, 

og at hans forehavende kun var gået så hurtigt, fordi Gud havde været med ham. 

For at være på den sikre side kaldte Isak sin søn helt hen til sig og tog ham om 

håndleddene. ”Ja”, sagde han, ”godt nok lyder din stemme som Jakobs, men de 

lådne hænder er Esaus.” Så spiste han, og maden smagte ham så pragtfuldt, at 

han næste glemte, hvad han var i færd med. Da maden var fortæret bad han igen 

Jakob komme helt hen til sig. Siddende omfavnede han ham og kunne nu både 

mærke den lådne hals og fornemme duften fra Esaus tøj. Derfor " k Jakob sin 

velsignelse og retten til at overtage Isaks plads i familien.

Senere kom Esau hjem med sit bytte og tilberedte en ret, som han gik ind for at 

servere for faderen. Isak blev for anden gang den dag slået af forundring. Han 

havde jo fået mad af Esau tidligere. Sagens rette sammenhæng gik dog hurtigt 

op for dem, og de blev begge meget vrede og ophidsede. Isak fordi han var ble-

vet bedraget til at give Guds velsignelse og slægtsarven til en forkert, Esau fordi 

Jakob nu for anden gang havde snydt ham. Esau forbandede højlydt sin lillebror 

og tryglede faderen om endnu en velsignelse, men en sådan fandtes ikke. Derfor 

besluttede Esau sig for at slå sin bror ihjel. 
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Ved Rebeccas mellemkomst lykkedes det imidlertid Jakob at ! ygte, og Rebecca 

sørgede for, at han for en tid kunne bo og arbejde hos hendes bror Laban. Her 

blev han straks forelsket i sin yngste kusine Rakel, men han måtte arbejde i 14 år 

for sin onkel for at få hende, og så blev han oven i købet nødt til først at tage sin 

ældre kusine Lea til kone for at få Rakel.

Først efter den tid turde Jakob igen begynde at tænke på sin broder. Han savnede 

sin familie og havde det skidt med, hvad han havde gjort. Samvittigheden pla-

gede ham, og han var forfulgt af mareridt. Derfor – og fordi forholdet til onkelen 

ikke var for godt - besluttede han sig for at vende hjem og bede Esau om nåde. 

På vejen hjem kom Jakob med hele sit følge til et vadested, hvor han kunne slå 

lejr for natten og få vandet dyrene. Inden Jakob lagde sig til ro, gik han en sidste 

runde for at sikre sig, at alle hans dyr var kommet godt i vej, men da han selv 

skulle passere vadestedet for sidste gang, blev han pludselig angrebet af en stor og 

mørk skikkelse, som ikke ville lade ham passere. Jakob var en mand i sin bedste 

alder, så det blev en lang og hård kamp. Først hen mod morgenen, da det be-

gyndte at lysne, forsøgte skikkelsen at vriste sig fri – tilsyneladende for at ! ygte. 

Men Jakob holdt fast og sagde: ”Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig.” Så lød 

der pludselig en røst: ”Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har 

kæmpet mod Gud og mennesker, og du har sejret.” Derefter forsvandt skikkelsen 

mellem hænderne på ham, men den nåede samtidig at give ham et voldsomt slag 

på hoften, så han resten af sit liv kom til at halte. 

Dagen efter sendte Jakob et par af sine spejdere i forvejen med hilsner og gaver 

til Esau, som de nu var i nærheden af, men det skulle hurtigt vise sig at være 

over! ødigt. Esau havde for længst tilgivet Jakob, for det var gået ham rigtig godt 

også uden farens velsignelse. Derfor kom han med et stort følge Jakob i møde og 

omfavnede ham. 
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Kopiside 6e

Kalkmaleri af helvedes gab, Tuse kirke

Arne Haugens Sørensen: 

Opstandelse fra de døde 2006
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Verdensdommen
(Matthæusevangeliet kapitel 25 vers 31-46)

Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal 

han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran 

ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal 

han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til 

dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, 

som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav 

mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, 

og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, 

jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så 

vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? 

Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig 

tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: 

Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, 

det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå 

bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans 

engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav 

mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, 

og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de 

sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen 

eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger 

jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke 

gjort mod mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv."

Dommedag ca. 1430. 

San Marco-klosteret i Firenze.
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Kopiside 7

Hvordan kan en dom vises med kroppen?

Den kreative dans er ikke en form for teater, hvor man fx skal vise en bestemt 

fortælling med kroppen. 

I den kreative dans udtrykker man noget, som måske kan være svært helt at for-

tælle med ord. 

Med dansen udtrykker I en fornemmelse af det ord, I har arbejdet – Dom.

De øvelser I har arbejdet med i den kreative dans står i skemaet nederst.

Kreativ dans om dom

Nu hvor I har prøvet at danse 

• Cirkeldans

• Kreativ dans

skal I selv udtrykke begrebet DOM med jeres krop.

I skal være sammen to og to. I skal sammensætte en form for koreogra" , der siger 

noget om dommens forskellige aspekter.

Cirkeldans Kreativ dans

Bundet Niveauer

Adskillelse Alene og sammen

Fællesskab og enhed Tung-let

Forme hinanden


