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TEMAER
10.10-10.25 Identitet og åbenhed i religions- og kulturmødet.
10.25-10.30 Summepause med naboen: 5 minutter

10.30-10.45 ”Missio Dei ”– Kirkens trefoldige udtryk i et pluralistisk 
samfund.
10.45-10.50 Summepause med naboen: 5 minutter

10.50-11.05 ”Missio Dei” og Kirkens tre udtryk – i det pluralistiske samfund
11.05-11.20 Åben diskussion: Kirkens rolle og selvforståelse i det 

pluralistiske samfund
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IDENTITET OG ÅBENHED 

”Kan man kombinere åbenhed og sandhed, pluralitet og identitet, dialogvilje og trofasthed i det 
interreligiøse møde?” 

Hans Küng (1928-2021)

Hvordan balancerer vi mellem tro-fasthed overfor egen identitet og en genuin og lærevillig åbenhed 
over for den kulturelt og religiøse anden?

Hvordan kan Folkekirken balancere identitet og åbenhed i mødet med den kulturelt eller 
konfessionelt forskellige kristne anden i Danmark?
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IDENTITET OG ÅBENHED: INTERRELIGIØS GÆSTFRIHED

Marianne Moyaert,
Professor i komparativ teologi og den interreligiøse
dialogs hermeneutik, Vrije Universiteit Amsterdam
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RELIGIONSFORSTÅELSE OG DIALOG

Hvilken dialog er der tale om?

1) Den høflige, venlige og nødvendige nabo-samtale med henblik på fredelig sameksistens og
løsning af lokale problemer eller
2) Den interreligiøse dialog, der har parternes religiøse tro, praksis og helligskrifter i centrum?

Med hvilken religionsforståelse går man til dialogen: 

• Mellem liberalisme og partikularisme

• Mellem skabelsesoptimisme og syndspessimisme

Er dialog og gensidig forståelse trods alt mulig? 

Moyaert: Menneskets (religiøse) identitet er skrøbelig – på godt og ondt. 

En dyrebar kerne, der samtidig re-arktikuleres og bliver sig selv i mødet med verden og den anden
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RICOEURS FORSTÅELSE AF IDENTITET

Marianne Moyaert bygger på Ricoeurs forståelse af den menneskelige identitet som ”forbliven i 
eller over tid”, en historisk identitet i tiden. At forblive sig selv over tid indebærer også forandring.

Identitet: 

Idem: ”det samme”, det givne. Numerisk, kvalitativ, u-afbrudt, stabilt, uforanderlig. 

Ipse: ”sig selv”, selvet i tiden, undergår forandringer, når verden og Gud ind-trykker sig.

Idem og ipse er i konstant konstruktiv brydning (ml. beståen og forandring, kontinuitet og 
diskontinuitet, det bundne og valget. Det narrative selv er ikke en substans (mêmete) men et selv-
gen-fortolkende selv (soi-même), der ikke ekskluderer idem-identiteten, men bringer den i spil 
med ipse-identiteten. Dialektikken ml idem og ipse er dialektikken ml sedimentering og 
innovation.

Jeg (for)bliver mig selv i mødet med den anden, men hvordan balancerer jeg idem og ipse?
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VI BEVÆGES I MØDET: KVINDEN NEDBRYDER JESU IDEM-
IDENTITET. HUN TVINGER GUD-SØN UD AF BUSKEN

Den kana'anæiske kvinde (Matt 15,22-28)
Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en 
kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: »Forbarm dig over 
mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.« Men han 
svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: »Send 
hende væk! Hun råber efter os.« Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre 
end til de fortabte får af Israels hus.« Men hun kom og kastede sig ned for 
ham og bad: »Herre, hjælp mig!« Han sagde: »Det er ikke rigtigt at tage 
børnenes brød og give det til de små hunde.« Men hun svarede: »Jo, Herre, 
for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres 
bord.« Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, 
som du vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.
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DEN SVÆRE BALANCE ML. IDENTITET OG ÅBENHED

Moyaert: det én-gang-for-alle-givne balancepunkt 
findes ikke. 
Vi må trippe frem og tilbage mellem identitet og 
åbenhed for nogenlunde at balancere.
Vi må også tage stilling til os selv, vores tradition og til 
den anden – og alt hvad hun kommer med.
Åbenhed og stillingtagen: ”Her står jeg!”
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HVORDAN KAN MAN VÆRE I DET?  … IFØLGE MOYAERT

At være troende er netop at vide sig kendt og båret af Gud, 
bundet til Gud . Så kan man kan tage tilværelsen på sig (den 
kontingente ”alting-kunne-have-været anderledes”) i tiltro til, at 
netop denne er éns plads. Den identitet, der lever i krydsfeltet 
mellem åbenhed, konstant gen-fortælling, erfaring af 
uoverskridelig anderledeshed og af en gud-givet-væren og sat-
i-verden-hed, er hverken et selvoverbevist eller et fragmenteret 
subjekt. 
Det er en identitet kendetegnet ved både skrøbelighed og 
overbevisthed
“No certainty of possession, but a certainty grounded in hope.”
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5 MINUTTERS 
SUMMEPAUSE

Identitet og åbenhed – umiddelbare tanker?
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”MISSIO DEI ”– KIRKENS 
TREFOLDIGE UDTRYK I ET 
PLURALISTISK SAMFUND.
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Missio Dei: 
Kirken er delagtig i Guds
sendelse og 
selvmeddelelse til verden.
Kirkens udtrykker sig i 
Vidnesbyrd (kerygma),
gudstjeneste (leiturgia) og 
tjeneste (diakonia).
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DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND

[T]hat these three dimensions of celebration, 
proclamation and service are inter-related in a 
way that each one is rooted in the other two, and 
in fact would not exist without them. Diakonia
cannot be separated from what the Church 
proclaims and celebrates. There is no hierarchy 
between them, and all are expressions of 
communion (LWF 2009, 29).
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PAVE BENEDIKT XVI: DEUS CARITAS EST 2005

Kirkens væsen udtrykker sig i et trefoldigt kald: 
forkyndelse af Guds ord (kerygma-matyria), fejring af 
sakramenterne (leiturgia) og kærlighedens tjeneste 
(diakonia). Det er opgaver, som er gensidigt afhængige 
af hinanden, og som ikke kan adskilles fra hinanden. 
Kærlighedstjenesten er ikke en velfærdsaktivitet for 
Kirken, som man også kan overlade til andre, men hører 
til dens væsen, og er et ufravigeligt udtryk for selve 
dette [§17].
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5 MINUTTERS 
SUMMEPAUSE

Giver de tre udtryk mening at tænke med for mig?

Er der balance ml kirkens tre udtryk i min kirkelige kontekst?
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”MISSIO DEI” OG KIRKENS TRE UDTRYK –
I DET PLURALISTISKE SAMFUND

Hvordan håndterer vi balancen mellem identitet og 
åbenhed i:

Kerygma: i religionsdialog, vidnesbyrd og mission?
Diakonia: i kirkens sociale arbejde? 
Leiturgia: i gudstjenesten mv.?
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RELIGIONSDIALOG, VIDNESBYRD OG 
MISSION                              … IFØLGE MOYAERT OG THORSEN

Oprigtig interreligiøs dialog: villigheden til at lade sig forstyrre af det ikke-familiære. 
Gæstfrihed er at give plads og at blive givet plads , det betyder at give slip på kontrollen.

”Jeg hviler i blandt jer som en fremmed” (Sal 39,12). Hvis vi anerkender det fremmede i 
vores egen identitet kan vi også være åbne overfor det fremmede.

Vi kan lære mere om, hvem Gud er i mødet med den fremmede.

Er vi hermeneutisk åbne, går vi ind i et ”laboratorium”, hvor vi kan ”afprøver” udkast til 
andre verdens- og gudsopfattelser. Ligesom i litteraturen. Eksistentielt udfordrende.

Det kan være udfordrende, ubehageligt, skuffende, bevægende at gå ud af sin ” comfort
zone”, hvad enten denne zone er teologisk eller ”strukturel”, dvs. fx værtskabets trygge 
rolle.

Vi må ifølge Moyaert stole på Helligånden, når vi bevæger os ud i det ukendte, når vi 
møder den og det fremmede, og når vi tvinges til stillingtagen
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DIALOG OG MISSION

Ikke hinandens modsætninger, men forudsætninger.
Give plads til den andens vidnesbyrd – turde bære sit eget.

• Tør vi lade os bevæge i mødet med den anden – tør vi lade den anden blive 
bevæget?

• Hvordan balancerer vi dialog og mission?

• Sætter vi det ene over det andet?
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BALANCEN I KIRKENS SOCIALE ARBEJDE

Det kan være lettere at modtage den sultne og mætte hendes mund med ris, så vi ikke 
behøver virkelig at lytte, end det er at møde hende som en ligeværdig.

Den fremmede i bibelen har ofte behov for hjælp, det har den religiøst fremmede ikke 
nødvendigvis, måske er vedkommende endda på mange områder ’rig’, mere rodfæstet, 
velafbalanceret osv. end os. 

• Hvordan håndterer vi balancen ml. identitet og åbenhed i det diakonale arbejde?

• Er vi rodfæstede i vores egen diakonale identitet? 

• Hvad kan vi i diakonien lære i mødet med den religiøst anden eller med andre kristne
traditioner?



JAKOB EGERIS THORSEN

31. MARTS 2022 LEKTOR
AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND

IDENTITET OG ÅBENHED I GUDSTJENESTEN 

Gudstjeneste (bønner, salmer, lys-tændig, knæfald, ritualer, 
traditioner) er ikke tilfældige eller lige-gyldige. De ”indtrykker” sig 
i os, de præger vores identitet. 
Gud ”indtrykker” sig i os med Ord og Sakramenter. Derfor er – og 
skal det være – hjerteblod for os, hvordan vi ”udtrykker” os.

• Hvordan balancerer vi identitet og åbenhed i mødet med andre kristne 
fromhedsformer (anden konfession/kultur)?

• Hvordan balancerer vi dem i mødet med andre religiøse udtryksformer?
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MEN HVORDAN?

Den identitet, der lever i krydsfeltet mellem åbenhed, 
konstant gen-fortælling, erfaring af uoverskridelig 
anderledeshed og af en Gud-givet-væren og sat-i-
verden-hed, er hverken et selvoverbevist eller et 
fragmenteret subjekt. 
Det er en identitet kendetegnet ved både skrøbelighed
og overbevisthed .



JAKOB EGERIS THORSEN

31. MARTS 2022 LEKTOR
AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND

No certainty of possession, but a certainty 
grounded in hope.’

- MARIANNE MOYAERT
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SPØRGSMÅLENE SAMLET

1. Tør vi lade os bevæge i mødet med den anden – tør vi lade den anden blive 
bevæget?

2. Hvordan balancerer vi dialog og mission?
3. Sætter vi det ene over det andet?
4. Hvordan håndterer vi balancen ml. identitet og åbenhed i det diakonale arbejde?
5. Er vi rodfæstede i vores egen diakonale identitet? 
6. Hvad kan vi i diakonien lære i mødet med den religiøst anden eller med andre kristne 

traditioner?
7. Hvordan balancerer vi identitet og åbenhed i mødet med andre kristne 

fromhedsformer (anden konfession/kultur)?
8. Hvordan balancerer vi dem i mødet med andre religiøse udtryksformer?
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