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Åbningsord 

Læsning 
Jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, 
tog et brød, takkede, brød det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til 
ihukommelse af mig!« Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye 
pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!« For hver gang I spiser 

dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. 1 Kor 11,23-26 

Bøn 

Salme – nr. 178 
 

 

Han står på randen af sin grav, 

i morgen de ham dømme; 

den bitre kalk, ham verden gav, 

han om en stund skal tømme; 

da svulmer hjertet i hans barm, 

ej føler han mod verden harm, 

kun kærlighed til sine. 

 

Han deler ud det hvide brød, 

en vedtægt han dem lærer; 

han er jo selv det livsens brød, 

som sjælens kræfter nærer: 

Det er mit legem, har han sagt, 

som gives hen i syndermagt 

og brydes ned for eder. 

Så tog han druens ædle saft 

i påskefestens bæger; 

han er jo selv den livsens kraft, 

som hjertets sorger læger: 

Tag, drik deraf! Det er mit blod, 

som øses ud til syndebod; 

gør dette til mit minde! 

 

Bort svandt de mange hundred år, 

men hvor hans klokker kime, 

end kalk og disk på bordet står 

til minde om hin time. 

Da står han med sin Ånd os bi, 

og trøstig da forkynde vi 

hans død, indtil han kommer. 

 

Han står på randen af sin grav, 

i nat de ham forråde; 

men helligt, varigt pant han gav 

os på sin store nåde; 

den klare vin, det hvide brød, 

det er hans blod, som for os flød, 

det er hans legems samfund. 

Michael Nielsen Schmidth 1839. 

 

 

 

Evangelielæsning 
Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne 
verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. 
Og mens de holdt måltid – Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle 
forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og 
nu gik tilbage til Gud – så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det 
om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og 
tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter 
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sagde til ham: »Herre, vasker du mine fødder?« Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, 

men senere skal du forstå det.« Peter sagde: »Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder.« Jesus 
svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig.« Simon Peter sagde til 
ham: »Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!« Jesus sagde til ham: »Den, der er 
badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke 
alle.« Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene. Da han nu 

havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: »Forstår I, 
hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres 
Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer 
et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.« Johannesevangeliet 13,1-15 

Prædiken + apostoliske velsignelse 

Salme – nr. 56 
 

Jesus er navnet mageløst, 

båret af Herren med ære; 

deri al nåden er udøst, 

som kan i sandheden være. 

Frelser for alt, hvad frelses kan, 

vor og al verdens frelsermand, 

det er vor Jesus, den Kristus. 

 

Jesus er navnet under sol, 

ene til lægedom blevet; 

over hans kors som nådestol 

står med hans blod det indskrevet. 

Kun i det navn vor bøn er hørt, 

kun i det navn Guds ord er ført, 

taler Guds-Ånden og trøster. 

 

Jesus er navnet over sky, 

hvori, på evige høje, 

blive end alle himle ny, 

knæene alle sig bøje, 

mens alle tunger sødt i kor 

istemmer: Jesus, det Guds Ord, 

Frelser til Faderens ære! 

 

N.F.S. Grundtvig 1856 

 

Kirkebøn + fadervor + velsignelse

Meddelelser 

Salme nr. 184 v1+7 
 

Mørket skjuler jorderige, 

natten den er nu for hånd, 

mørket solen vil bekrige, 

lægge Jesus hen i bånd. 

Slig en nat var aldrig før, 

Himlen haver lukt sin dør, 

Jesus, al vor sol og ære, 

skal nu nattens skændsel bære 

 

Er du da en fange blevet? 

Vel! Jeg og en fange var, 

dog ved dine bånd er revet 

fra de lænker, som jeg bar. 

Jeg er blevet fri ved dig, 

bind mig til dig hjertelig, 

og lad mig, o store fange, 

med dig ind til livet gange! 

Thomas Kingo 1689. 

Læsning 
Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. Og Jesus sagde til dem: »I vil alle svigte, for 

der står skrevet: ›Jeg vil slå hyrden ned, så fårene spredes.‹ Men efter at jeg er opstået, går 
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jeg i forvejen for jer til Galilæa.« Peter sagde til ham: »Om så alle andre svigter, så gør jeg det ikke.« 

Men Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: Allerede i nat, før hanen galer to gange, vil du 

fornægte mig tre gange.« v31  Men han forsikrede endnu stærkere: »Om jeg så skal dø sammen med dig, 

vil jeg aldrig fornægte dig.« Det samme sagde også alle de andre. 

Så kom de til et sted, der kaldes Getsemane, og han sagde til sine disciple: »Sæt jer her, mens jeg 

beder.« Så tog han Peter og Jakob og Johannes med sig. Og han blev grebet af forfærdelse og angst og 

sagde til dem: »Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg!« Og han gik lidt længere væk, kastede 

sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det var muligt. Han sagde: »Abba, fader, 

alt er muligt for dig. Tag dette bæger fra mig. Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil.« Så kommer han 

tilbage og finder dem sovende, og han siger til Peter: »Simon, sover du? Kunne du ikke våge blot en 

time? Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt.« Atter gik han bort 

og bad med de samme ord. Og atter fandt han dem sovende, for deres øjne var meget tunge, og de 

vidste ikke, hvad de skulle sige til ham. Så kom han for tredje gang og sagde til dem: »Sover I stadig og 

hviler jer? Det er nok. Timen er kommet; nu overgives Menneskesønnen i syndernes hænder. Rejs jer, 

lad os gå! Se, han, som forråder mig, er her allerede.« 

Endnu mens han talte, kommer Judas, en af de tolv, fulgt af en skare med sværd og knipler fra 

ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste. Han, som forrådte ham, havde aftalt et tegn med dem 

og sagt: Det er ham, som jeg kysser; grib ham og før ham væk under sikker bevogtning! Og han kom og 

gik straks hen til Jesus og sagde: »Rabbi!« og kyssede ham. De lagde hånd på ham og greb ham. En af 

dem, som stod der, trak sværdet og ramte ypperstepræstens tjener og huggede øret af ham. Så tog 

Jesus til orde og sagde til dem: »I er rykket ud med sværd og knipler for at anholde mig, som om jeg var 

en røver. Dag efter dag har jeg været hos jer og undervist på tempelpladsen, og I har ikke grebet mig. 

Men det sker, for at Skrifterne skal opfyldes.« Da lod de ham alle sammen i stikken og flygtede.  

Mark 14,26-50 

 

 

 

Gudstjenester i påsken på lkkirker.dk 
Langfredag kl 10:30 

Påskedag kl 10:30 

2. Påskedag kl 10:30 
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