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Åbningsord 

Læsning fra det Gamle Testamente 
Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og 
sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Jeg tilintetgør vognene i Efraim og hestene i 
Jerusalem, krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene, han hersker fra hav til hav og fra 
floden til jordens ender. (Zakarias' Bog 9,9-10) 

Bøn 

Salme – nr. 176 vv 1-6 
 

 

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. 

 

Dog vil han fri i sinde 

mod sine fjender gå; 

han ved, han skal dem binde 

og evig sejer få. 

 

 

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. 

 

Her er han, som vil bære 

en tornekrans for dig, 

her er han, som skal være 

din drot evindelig.

Evangelielæsning 
Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde. 
Dér holdt de et festmåltid for Jesus; Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords 
sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede 
dem med sit hår; og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han, 
som skulle forråde ham, sagde da: »Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for tre hundrede denarer og 
givet til de fattige?« Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv; han var 
nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus: 
»Lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig 
har I ikke altid.« Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der; og de kom derud ikke alene på 
grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde.  
Men ypperstepræsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og 
troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på  
vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte: 
       Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn, Israels konge! 

http://www.lkkirker.dk/
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Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet: 
       Frygt ikke, Zions datter! Se, din konge kommer, ridende på et æsels føl. 
Det forstod hans disciple ikke straks; men da Jesus var herliggjort, kom de i tanker om, at dette var skrevet 
om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Johannesevangeliet 12,1-16 
 

Prædiken + apostoliske velsignelse 

Salme – nr. 176 vv 7-10 
 

O Jesus, gid jeg kunne, 

som jeg så gerne vil, 

dig ære nogenlunde, 

hjælp du mig selv dertil! 

 

Jeg gerne mine klæder 

vil for dig lægge ned, 

jeg med i flokken træder, 

som er til tak bered. 

 

 

Jeg bær' og mine palmer 

til ærens konge frem; 

jeg sjunger mine salmer, 

o Jesus, hør dog dem! 

 

Vort hosianna klinge! 

Du ærens konge, gak 

vor død at undertvinge 

og hav så evig tak! 

Thomas Kingo 1689. J.P. Mynster 1845. 

Kirkebøn + fadervor 

Salme: nr 266  
 

Mægtigste Kriste, menighedens Herre, 

den du har tegnet med dit kors til ære, 

kom dog at hjælpe os af fjendens snare, 

dit folk bevare! 

Før du selv striden for de børn så svage, 

tving du vor fjende, driv hans magt tilbage, 

hvad sig mod dig og dine vil ophøje, 

selv du nedbøje! 
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Fred udi kirken vi af dig begære, 

fred udi landet du os og beskære, 

fred udi hjertet du for alting give! 

Hos os du blive! 

Matthäus Apelles von Löwenstern 1644. 

Meddelelser 

Velsignelse 
 

Gudstjenester i påsken på lkkirker.dk 
Skærstorsdag kl 19:30  

Langfredag kl 10:30 

Påskedag kl 10:30 

2. Påskedag kl 10:30 
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