
M å l t i d e r
m e d  d u f t
a f  p å s k e



 
Spis dig mæt i påskens budskab. Det er tanken bag dette materiale, hvor man i
løbet af ni måltider fra palmesøndag til anden påskedag kommer igennem
nogle centrale bibeltekster og salmer, der omhandler påskens dramatiske
budskab. Materialet er bygget sådan op, at det indrammer dagens hovedmåltid
i hjemmet med sang, bøn, bibel og samtale. Materialet er lavet, så både børn
og voksne kan få noget ud af det. Der er derfor også lavet forslag til
børnesange, som børn kan synge med på. Ligeledes er der nogle særlige
familievenlige spørgsmål, som både børn og voksne kan samtale om ved
bordet. Det anbefales, at de voksne forklarer og evt. genfortæller svære
passager fra bibelteksten, så de mindre bedre forstår dem. Det er også muligt
at finde parallelteksten i en børnebibel.
 
Håbet med materialet er dels at pege på påskens budskab om
Jesus Kristus, men også at motivere til, at man sammen i familien sætter egne
ord på, hvad påsken betyder. Idéen med den efterfølgende samtale er i øvrigt
inspireret af Bibellæser-Ringens gode og familievenlige materiale ”Hæng ud
med Gud” (se mere på blr.dk), der netop vægtlægger samtalen. Hermed er
også en anbefaling til dette materiale givet videre - særligt til børnefamilier.
 
Velbekomme – til både krop og sjæl!

Filip Torp Kildeholm
Sognepræst
Løsning og Korning kirker

Bibeltekst bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab og er fra den
autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992. © Det Danske Bibelselskab 1992.
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SANG
Se, hvor nu Jesus træder
hen til den morderstad,
enddog man ham bereder
så grumt et blodebad.

Enddog med Guddoms-øje
sit fængsel, kors og nød
forud han skuer nøje,
ja, ser sin visse død.
 

BØN 
Jesus, du red ind i Jerusalem på et æsel og blev hyldet som konge. Jesus,
drag ikke kun ind i Jerusalem, men drag også ind i vores liv og hjerter som
vores konge. Herre, velsigne dette måltid. Amen.
 

LÆSNING
Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte
Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor,
og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom
med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har
brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det
skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se,
din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs
føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom
med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå.
Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af
træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de,
der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som
kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!«
Matt 21,1-9
 

SAMTALE 

Familie og børn
Var der noget i fortællingen, du undrede dig over?     
Hvad tror du, det betyder at have Jesus som konge?
 
Refleksion for voksne 
Jesus red ikke ind i Jerusalem for at blive æret og hyldet som konge men
for at dø en vanærende død på et kors. Der er noget naturstridigt for os
mennesker i at afstå fra ære og ophøjelse. Er der områder i dit  liv, hvor din
egen ære står i vejen for, at Gud kan få æren? Hvilket perspektiv sætter det
dit liv i, at alt det, vi kan opnå ære for her på jorden, er midlertidigt. 
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G Dog vil han fri i sinde

mod sine fjender gå;
han ved, han skal dem binde
og evig sejer få.

MÅLTID

BØRN
Hurra for kongen!
Råb hosianna for kongen!
Syng af glæde for kongen,
kongernes konge!
Lov ham og pris hans navn



SANG
(Se hvor nu Jesus træder)

Her er han, som vil løse
hver syndebunden træl;
her er han, som vil øse
trøst i hver bange sjæl.

Her er han, som vil favne
dig med sin kærlighed;
her er han, som vil gavne
dig med sin blodig sved.
 

BØN 
Jesus, vi takker dig af hele vores hjerte, at du i kærlighed til os gik i døden
for os. Vi takker dig, at du har givet os liv ved din død. Og vi takker dig for
dette måltid, vi nu skal nyde. Velsign det for os. Amen.
 

LÆSNING
Da han var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der
en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie.
Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev
vrede og sagde til hinanden: »Hvorfor ødsle sådan med olien? Denne olie
kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og givet til de fattige.«
Og de overfusede hende. Men Jesus sagde: »Lad hende være! Hvorfor gør I
det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har
I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem; men mig har I ikke
altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit
legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden
evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om
hende.« (Mart 14,3-9)

SAMTALE 

Familie og børn  
Hvorfor tror I, at kvinden brugte så mange penge på en dyr olie til at salve
Jesu med? 
Hvordan kan man vise Jesus taknemmelighed?
 
Refleksion for voksne
Kvinden ofrede en ekstrem dyr olie til at salve Jesu hoved. Hun gjorde det
ikke for at vinde noget, men i dyb taknemmelighed over det, hun allerede
havde vundet. Hun bekymrede sig ikke over, hvad andre synes om hende,
men om hvordan hun kunne ære Jesus. Hvordan kommer din
taknemmelighed til udtryk over det, Jesus har gjort for dig?

Her er han, som vil bære
en tornekrans for dig,
her er han, som skal være
din drot evindelig.

MÅLTID

MANDAG

BØRN
Guds kærlighed er rundt om mig,
den er dyb og høj og bred.
Og hvor jeg vender og drejer mig, 
står jeg midt i Guds kærlighed.
Den er over, under, foran bag,
og der varer hver eneste dag. Hey!
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SANG

Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!
 
Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,
at du ville alt opgive
for at holde os i live,
os dig at meddele hel?

BØN 
Jesus, du blev en tjener. Du blev menneske. Du steg ned på jorden,
ydmygede dig og var Gud lydig indtil døden på et kors. Dig ærer vi. Lad dit
navn blive stort ud over hele jorden. Lad dit navn blive stort i vores liv.
Herre Jesus, velsign du dette måltid.
 

LÆSNING
I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som
havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud,
men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig;
og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig
indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og
skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje
sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus
Kristus er Herre, til Gud Faders ære. (Fil 2,5-11)

SAMTALE 

Børn og familie
Hvordan er man lydig? Hvad kan  gøre det svært at være lydig?
Jesus var lydig over for sin far i himlen, selvom det medførte, at han døde
på et kors. Tror I, det var let for Jesus altid at være lydig?
 
Refleksion for voksne
Det sind, vi som mennesker skal have over for hinanden, skal være farvet
af det sind, Jesus havde over for sin Far i himlen. Overvej, hvordan du
bruger din tid og dine ressourcer. Hvilke ting hjælper dig til at efterleve
Jesu sind, og er der ting i dit liv, du må give afkald på, for at give Guds vilje
mere plads?

Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.

MÅLTID

TIRSDAG

BØRN
Halleluja, ophøj Jesus.
Han er konge over hele jorden. 
Halleluja, ophøj Jesus.
Han er konge i evighed.
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SANG
(Hil dig, Frelser og Forsoner)

Ak! nu føler jeg til fulde
hjertets hårdhed, hjertets kulde.
Hvad udsprang af disse fjelde,
navnet værd, til at gengælde,
Frelsermand, din kærlighed?
 
Dog jeg tror, af dine vunder
væld udsprang til stort vidunder,
mægtigt til hver sten at vælte,
til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte hjertet rent.

BØN 
Kære Jesus. Vi bekender, at vi ikke altid gør det, der er din vilje. Vi
bekender, at vi ikke elsker dig og vores næste, som vi skulle. Tilgiv os, og
lad os også denne dag finde vores glæde i din tilgivelse og nåde. Herre, vi
takker dig for maden. Velsign dette måltid for os. Amen.

LÆSNING
De usyrede brøds fest, som kaldes påske, nærmede sig. Og
ypperstepræsterne og de skriftkloge søgte at finde ud af, hvordan de
kunne få Jesus ryddet af vejen, for de var bange for folket. Men så fór
Satan i Judas, som blev kaldt Iskariot, en af de tolv; og han
gik til ypperstepræsterne og anførerne for tempelvagten og talte med dem
om, hvordan han kunne forråde Jesus til dem. De blev
glade og aftalte at give ham penge for det. Han gik ind på det og søgte nu
en lejlighed til at forråde ham til dem, uden at der blev opløb. (Luk 22,1-5)

SAMTALE 

Familie og børn      
Nogle gange kan man blive så træt af et andet menneske, at man gør noget
dumt for at gøre den anden ondt. Har I prøvet det? Eller oplevet, at nogen
har gjort noget dumt mod dig/jer?   
Judas forrådte Jesus. Hvad tror I, Jesus ville have sagt til Judas, hvis Judas
efterfølgende havde bedt om tilgivelse?

Refleksion for voksne
Judas var skuffet over Jesus, og beslutter sig for at forråde ham. Han
kendte formentlig ikke omfanget af sit forræderi, men alligevel slår hans
forræderi ikke blot Jesus ihjel, men også ham selv (jf.Matt 27,5). 
Hvad stiller du op, når du oplever skuffelser, følelse af afmagt eller
frustrationer i dit liv? Er der noget, der har givet dig lyst til at forlade Jesus? 

Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
floden, som kan klipper vælte,
floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte af!

MÅLTID

ONSDAG

BØRN
Tak, Jesus, at dit rige er for børn,
og du ønsker at have os der. 
Jeg be'r dig, lad mig aldrig bli' så stor, 
at jeg ikke har brug for dig mer'. 
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SANG
(Hil dig, Frelser og Forsoner)

Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!
 
Skønt jeg må som blomsten visne,
skønt min hånd og barm må isne,
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage,
du betalte syndens sold

BØN 
Jesus, vi takker dig, fordi du så ivrigt søger muligheder for at være sammen
med os. Både i Ordet, dåben og også i nadveren, som vi særligt glæder os
os i dag. Tak, Jesus, at du er en Gud, der kommer os nær. Vær også nær
ved os nu ved dette måltid. Velsign det for os. Amen. 

LÆSNING
Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og
spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?« Han
svarede: »Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time
er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.«  Og
disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet.
Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste,
sagde han: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« De blev meget
bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke mig,
Herre?« Han svarede dem: »Det er ham, som med hånden dyppede i fadet
sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der
står skrevet om ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes
af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.« Judas, som
forrådte ham, spurgte: »Det er vel ikke mig, Rabbi?« Han svarede ham: »Du
sagde det selv.« Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav
sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.«  Og han
tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit
blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger
jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den
som ny vin sammen med jer i min faders rige.« Matt 26,17-29

SAMTALE 

Familie og børn
Tænk tilbage på en god fest, du har været til. Hvad var det, der gjorde det til
en god fest?
Jesus vidste, at dette måltid blev det sidste måltid sammen med hans
disciple og venner. Hvordan tror du, stemningen har været under måltidet?

Refleksion for voksne
Vi er skabt til fællesskab med Gud, og han længes efter at være sammen
med os. Jesus kommer os helt nær i noget så konkret som brød og vin, når vi
fejrer nadver.  Overvej,, hvad nadveren betyder for dig, og hvad nadveren
fortæller dig om Guds kærlighed. 

Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!

MÅLTID

SKÆRTORSDAG

BØRN
Jeg går – på livets vej. 
Jeg går – på livets vej.
Der kan alting hænde, men jeg ka´vær’ tryg
for Gud er over mig og under mig,
 foran mig og bagved mig.
Han omslutter mig på alle sider.
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SANG
Skriv dig, Jesus, på mit hjerte,
du min konge og min Gud!
at ej lyst, ej heller smerte
dig formår at slette ud!
Denne indskrift på mig sæt:
Jesus udaf Nazaret,
den korsfæsted, er min ære
og min salighed skal være!

BØN 
Herre Jesus, du red ind i Jerusalem palmesøndag som konge og langfredag
blev du kronet. Ikke på en kongetrone men på et kors. Ikke med en krone af
guld men af torne. Ikke med ære og hyldest men med ydmygelse og død.
Herre, du døde, for at vi kunne få liv. Herre, vi vil ikke glemme din død for os.
Bevar os hos dig, og velsign du nu dette måltid, som vi skal have. Amen

LÆSNING
Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne
klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham. Og de tvang en mand,
som kom forbi ude fra marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra
Kyrene, far til Alexander og Rufus. De førte ham ud til stedet Golgata – det
betyder Hovedskalsted. De ville give ham vin krydret med myrra, men han tog
det ikke. Så korsfæstede de ham og delte hans klæder ved at kaste lod om,
hvem der skulle have hvad. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham.
Og indskriften med anklagen imod ham lød: »Jødernes konge«. Sammen med
ham korsfæstede de også to røvere, den ene på hans højre, den anden på
hans venstre side. Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger: »Og han
blev regnet blandt lovbrydere.« De, der gik forbi, spottede ham og rystede på
hovedet og sagde: »Nå, du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre
dage, frels dig selv og stig ned fra korset!«  Også ypperstepræsterne og de
skriftkloge hånede ham på samme måde og sagde til hinanden: »Andre har
han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge – lad ham nu
stige ned fra korset, så vi kan se og tro!« Også de, der var korsfæstet sammen
med ham, hånede ham. Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele
jorden indtil den niende time.Og ved den niende time råbte Jesus med høj
røst: »Eloí, Eloí! lamá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor
har du forladt mig?« Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: »Hør,
han kalder på Elias.«   Så løb én hen og fyldte en svamp med eddike, satte
den på en stang og gav ham noget at drikke, idet han sagde: »Lad os se, om
Elias kommer og tager ham ned. ”Men Jesus udstødte et højt skrig og
udåndede. Og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst.
Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde
han: »Sandelig, den mand var Guds søn. Mark 15,20-39

SAMTALE 

Familie og børn 
Er der noget i fortællingen, I undrer jer over?
Jesus døde på et kors. Hvorfor tror I, at han gjorde det?
 
Refleksion for voksne
Han, der har al magt, blev tvunget til at bære et kors. Han, der er konge, hang
på korset som en forbryder. Han, der har givet verden liv, mistede livet for
verden. Overvej, hvad Jesu død på korset gør ved din forståelse af, hvem
Jesus er, og hvad han betyder for dig.

MÅLTID

LANGFREDAG

BØRN
/:Åh, åh, åh, åh, hvor Gud er Gud mod mig.:/ 3x
Aldrig kan jeg glemme, hvad han gjord' for mig 

/: Han døde på korset, han gav sit vli for mig.:/ 3x
Aldrig kan jeg glemme, hvad han gjord' for mig
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SANG

Min Jesus, lad mit hjerte få
en sådan smag på dig,
at nat og dag du være må
min sjæl umistelig!
 
Da bliver nådens tid og stund
mig sød og lystelig,
til du mig kysser med din mund
og tager hjem til dig.

BØN 
Jesus, du gav dig selv, for at vi kunne få evigt liv hjemme hos dig. Du gav
dig selv i kærlighed til os. Du gav dig selv, fordi du ønsker at være
sammen med os for evigt. Bevar os hos dig, og velsign du nu dette
måltid, som står foran os. Amen

LÆSNING
Jesus siger: ”Timen er kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres.
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og
dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange
fold. Joh 12,23-24

SAMTALE 

Spørgsmål til børn
Har I prøvet at skulle give noget i holdt meget af til en anden? Hvad var
det? 
Jesus giver sig selv til os, da han dør. Hvad synes I, det siger om hans
kærlighed?
 
Refleksion for voksne
”Gud er død”. Sådan sagde Nietzsche det for mange år siden. Havde han
sagt det denne dag, havde det jo faktisk været sandt. For Jesus, Gud selv,
lå død i graven. Mange er i dag ikke optaget af, om Jesus opstod igen.
Mange vil sige, at han stadig er død. Overvej, hvad det ville betyde for
dig og din tro, hvis Jesus ikke var opstået fra de døde. 

Mit hjerte i den grav, du lå
til påskemorgen rød,
lad, når det aftner, hvile få
og smile ad sin død!

Før så mig arme synder hjem
med din retfærdighed
til dit det ny Jerusalem,
til al din herlighed!

MÅLTID

LØRDAG

BØRN
For således elsked’ Gud verden
at han gav sin søn den enbårne
for at enhver, som tror på ham
ikke skal fortabes men have et evigt livLØ
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SANG

Jesus lever, graven brast,
han stod op med guddomsvælde,
trøsten står som klippen fast:
at hans død og blod skal gælde.
Lynet blinker, jorden bæver,
graven brast, og Jesus lever!

Jeg har vundet, Jesus vandt;
døden opslugt er til sejer,
Jesus mørkets fyrste bandt,
frihed jeg ved Jesus ejer;
åben har jeg Himlen fundet,
Jesus vandt, og jeg har vundet!

BØN 
Jesus, du er opstandelsen og livet. Du vandt over døden og lever i dag. Tak
for din opstandelse. Og tak for håbet om en evighed sammen med dig, når
vi tror på dig. Bevar os hos dig alle vore dage. Velsign dette måltid. Amen

LÆSNING
Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og
Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om
morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået
op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra
indgangen til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var
væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en
ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede.
Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra
Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er
stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til
Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han
har sagt jer det.« Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede
og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.
Mark 16,1-8

SAMTALE 

Familie og børn
Er der noget i beretningen, du undrede dig over?
Kvinderne flygter fra graven, da de hører, at Jesus er opstået fra de døde.
Hvordan tror du, at du ville have reageret, hvis det var dig, der kom ud til
Jesu tomme grav som den første?
 
Refleksion for voksne
Kvinderne stod i en håbløs og fortvivlet situation. Deres Herre, Jesus, var
død, og nu er deres største bekymring en sten - hvordan får de stenen
væk fra graven? Men Jesus sprænger deres bekymringer og fortvivlelse,
for han er opstået fra de døde. Overvej situationer i dit liv, hvor du har
oplevet eller oplever dig presset og bekymret. Hvilket lys kaster Jesu
opstandelse ind over lige præcis disse situationer - og dit liv i det hele
taget?

MÅLTID

PÅSKEDAG
BØRN
På Golgata stod der et kors
Jesus døde på korset.
I haven var der en grav,
Jesus lå der i graven.
/: Korset er tomt!
Graven er tom!
Jesus stod op og han lever!:/
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SANG
Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
 
Krist stod op af døde,
afsonet er vor brøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
 

BØN 
Herre Jesus, du lever og reagerer. Vi takker dig for din opstandelse. Vi takker dig, at vi
har evigt liv ved dig. Hjælp os til at forstå mere af, hvad din opstandelse betyder for
vores liv og evighed. Bevar os hos dig og lad os nå frelste hjem til dig på den nye jord.
Amen

LÆSNING
Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria
Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen
til Simon Peter og til den anden discipel, ham som Jesus elskede, og siger til dem: »De
har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.« Så kom Peter og
den anden discipel og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden discipel løb
foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven; han bøjede sig ind og så
linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham,
nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der og
klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne,
men rullet sammen på et sted for sig selv. Da gik også den anden discipel derind, han
som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke
forstået Skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen.
Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer
hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde
ligget, én ved hovedet og én ved fødderne. De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor
græder du?« Hun svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt
ham.« Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun
vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du? Hvem
leder du efter?« Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis det
er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente
ham.« Jesus sagde til hende: »Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på
hebraisk: »Rabbuni!« – det betyder Mester. Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke
tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig
til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.« Maria
Magdalene gik hen og fortalte disciplene: »Jeg har set Herren,« og at han havde sagt
dette til hende. Joh 20,1-18

SAMTALE 

Familie og børn
Maria græder, fordi Jesus er død, og nu er hans lig også blevet væk for hende. Men
faktisk er Jesus ikke blevet væk. Han lever og han finder Maria.
Hvad betyder det for jer, at Jesus er opstået, og at vi kan komme til ham, når
vi beder?

Refleksion for voksne
Maria genkendte ikke først Jesus, da hun så ham i haven, men troede det var
havemanden. Men da Jesu kalder hende ved navn, åbnes hendes øjne, så hun ser,
at det er Jesus. Overvej, hvad det betyder, at kende Jesus og at han både kendes
ved os og kalder os ved navn. 

MÅLTID

2. PÅSKEDAG BØRN
Gud er god, (klap x3) han lever, åh, åh,
Gud er god, (klap x3) han elsker mig, ja, ja, ja. 
Gud er god (klap x 3), han lever åh, åh. 
Gud han elsker mig
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja

Krist stod op af døde,
i Himlen vi ham møde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
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