
Prædiken

Forslag til dispositioner

1. Vers for vers disposition

Teksten deles ind i et passende antal afsnit. Det kan være et enkelt vers eller flere

sammenhængende vers. Hvert afsnit, versgruppe, kommenteres og forklares.

2. Bibelteksten tildeles en overskrift, eller en titel, eller samles i et tema.

Der tales frit om titlen, temaet. Vær så tæt på teksten, som muligt. Hold fast i temaet igennem

hele prædikenen. Undgå at springe fra tema til tema.

3. Pachwork disposition. Find tre til fem vinkler, indgange, perspektiver på bibelteksten.

Forsøg at gøre de tre til fem perspektiver lige store, lige lange. 

4. Tese - antitese - syntese. Tese er den ideelle tilstand eller forhold, som beskrives i

bibelteksten. Antitisen er den tilstand, vi befinder os i i vort liv, vor verden, vor kontekst.

Syntesen er beskrivelse af, hvordan vi kommer fra vores tilstand og forhold, til den ideelle

tilstand, som bibelteksten angiver.

5. Følg personerne. Ved bibeltekster, hvor der optræder forskellige personer, kan en metode

for prædiken være, at følge det, der sker gennem en eller flere af de angivne personer.

6. Hvor der er tale om en nytestamentlig tekst, som tydeligt korresponderer med en

gammeltestamentlig tekst, kan prædikedispositionen være, at sætte de to bibeltekster op mod

hinanden. Eksempler: Juleevangliet sættes i samspil med Esajas profetierne.

Påskebegivenhederne sættes i samspil med påskelammet i Egypten. Pinsebegivenheden sættes i

samspil med enten babeltårnet eller den brændende tornebusk. Jesu Bjergprædiken sættes i

samspil med Moses på Sinai Bjerg og loven. Jesu dåb i Jordanfloden sættes i samspil med

israelitternes overgang gennem Jordanfloden. 

8. Tema-prædiken. Et aktuelt tema beskrives. Det skal være et tema, som har aktualitet, har

relavans for de mennesker, som forventes komme til gudstjenesten. I forhold til det angivne

tema findes en eller flere bibeltekster, som tydeligt har et indhold, der er relevant for det valgte

tema. De bedste tekster til prædiken, er tekster, hvor der fortælles om personer, hvad de

gjorde, og hvad de sagde. Kravet til en god tema-prædiken er, at der findes en god og

anvendelig bibeltekst. Ved tema-prædikener er der mange gode bibeltekster at hente i Det

gamle Testamente, fordi der er så mange fortællinger om mennesker, om folket om

begivenheder, hvor Gud griber ind.

9. Din egen disposition efter dit eget valg

10. Ingen fast og tydelig disposition. Prædikenens indre logik og fortællende sammenhæng

udgør dispositinen. Her er ikke angivet en struktur på forhånd, som prædikenen bygges op

over. Sammenhæng og metode er den fortællende og umiddelbare logiske form. Pas på ikke at

associere til alt muligt, så prædikenen kommer til at berøre tusinde ting uden at sætte fokus på

noget. Den indre fortællende sammenhæng som leder frem til en pointe, en afslutning, som kan

sammenfattes i få sætninger, er vigtig.  

11. Følge Kristi kongelige, præstelige og profetiske tjeneste som model for prædikenen.

Kongelig: Til til Gud. Præstelig: Mægleren, på menighedens vegne overfor Gud. Profeten:

Tale ind i tiden, ind i verden, tolkning af samtidsforhold i lyset af Guds ord.     




