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Indledning 
Herren er virkelig opstanden, halleluja. Det er dagens 
budskab og det vi fejrer på denne påskedag. Forbered et 
sted, hvor andagten kan holdes, gerne med en dug, et kors 
og lys.  
 
Den, der leder andagten, siger:  
Lad os begynde I Faderens og Sønnens og 
Helligåndens navn. 
 
Der kan synges: 
 
1 
Nu ringer alle klokker mod sky; 
det kimer i fjerne riger. 
Hver søndag morgen højt på ny 
stor glæde mod Himlen stiger. 
 
2 
Det toner med lov og pris og bøn 
fra jord mod Paradis-haven: 
Det var en søndag morgen skøn, 
vor frelser stod op af graven. 
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For os han i gravens dyb steg ned, 
han gik til de dødes rige. 
Til livet med stor herlighed 
han ville for os opstige. 
 
4 
Al verdens glæde begravet lå; 
nu frydes vi alle dage: 
Den glæde, søndagssolen så, 
den har i verden ej mage. 
 
5 
Der sad en engel på gravens sten 
blandt liljer i urtehaven; 
han peged med sin palmegren, 
hvor Jesus stod op af graven. 
 
6 
Og der blev glæde på jorderig 
lig glæden i engles Himmel: 
Livskongen løfter op med sig 
til livet sin børnevrimmel. 
 
7 
Guds børn skal holde med engle bøn 
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med jubel i Paradis-haven. 
Det var en søndag morgen skøn, 
vor frelser stod op af graven. 
 
Den, der leder andagten, siger:  
Gud, ved din Enbårne Søns sejr over døden 
har du i dag åbnet os evighedens porte. 
Hør vor bøn og giv os, 
der fejrer festen for Herrens opstandelse, 
at blive fornyet ved din Ånd 
og opstå til det evige livs lys 
Ved Kristus, vor Herre. 
 
1.Læsning 
I korte men indholdsrige sætninger sammenfattes her det 
apostolske vidnesbyrd om Jesus. I centrum står budskabet 
om døden og opstandelsen: Gud opvækkede ham! På dette 
vidnesbyrd hviler vor påsketro og vort håb. 
 
Læsning af Apostlenes Gerninger. 
I de dage tog Peter ordet og sagde: 
»I ved, hvad der er sket i hele Judæa, det der 
begyndte i Galilæa efter den dåb, Johannes 
prædikede: hvordan Gud salvede Jesus fra 
Nazaret med Helligånd og kraft, og hvordan Jesus 
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færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, 
der var under Djævelens herredømme; for Gud 
var med ham. Og vi er vidner om alt det, han 
gjorde i jødernes land såvel som i Jerusalem. Ham, 
som de slog ihjel ved at hænge ham på et træ, ham 
oprejste Gud på den tredje dag og lod ham træde 
synlig frem, ikke for hele folket, men for os, der i 
forvejen var udvalgt af Gud til at være vidner, vi 
som spiste og drak sammen med ham, efter at han 
var opstået fra de døde. Og han befalede os at 
prædike for folket og vidne om, at det er ham, 
Gud har bestemt til at være dommer over levende 
og døde. Om ham vidner alle profeterne, at 
enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse 
ved hans navn.« 
 
Dette er Guds ord. 
 
2.Læsning 
Vor dåb har følger: Vi er blevet Guds børn, og vi ser frem 
mod fuldendelsen i Gud ved dagenes ende. 
 
Læsning af apostlen Paulus’ Brev til 
menigheden i Kolossæ. 
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Brødre! Når I nu er oprejst med Kristus, så søg 
det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved 
Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, 
og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er 
skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, 
bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret 
sammen med ham i herlighed. 
 
Dette er Guds ord. 
 
Evangelium  
Hvad så med apostlene og de kvinder, der var ude ved 
graven af opstandelsen? Vigtig er to ting: den tomme grav 
og den opstandne Herre. Den tomme grav var et tegn, som 
først blev forståeligt gennem mødet med den levende Kristus. 
 
Dette hellige Evangelium skriver 
evangelisten Johannes. 
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.« 
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 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. 
 
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium. 
 
Trosbekendelsen bedes: 
Jeg tror på Gud, den almægtige Fader, 
Himlens og jordens Skaber. 
Jeg tror på Jesus Kristus, 
hans énbårne Søn, vor Herre, 
som er undfanget ved Helligånden 
og født af Jomfru Maria, 
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har lidt under Pontius Pilatus, 
blev korsfæstet, døde 
og blev begravet, 
nedfor til Dødsriget, 
opstod på den tredje dag fra de døde, 
opfor til Himlen, 
sidder ved Gud, den almægtige Faders højre hånd, 
hvorfra han skal komme 
for at dømme de levende og de døde. 
Jeg tror på Helligånden, 
den hellige katolske Kirke, 
de helliges samfund, 
syndernes forladelse, 
kødets opstandelse 
og det evige liv. 
Amen. 
 
Forbønner: 
For alle kristne verden over, der i dag fejrer Påske. 
At de må erfare at Gud er livets Gud, som favner 
alt og alle. 

Derom beder vi: Herre hør vor bøn.  
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For alle, der endnu ikke kan fejre Påsken sammen 
med os kristne. At vi må give glædens vidnesbryd 
til dem. 

Derom beder vi: Herre hør vor bøn.  
 
For alle, der i disse glædelige dage føler sig alene, 
har mistet et kært menneske eller er tynget af 
sorger. At de må finde ro og fred hos Gud og 
mennesker, der støtter dem. 

Derom beder vi: Herre hør vor bøn.  
 
Herefter bedes Fader Vor 
 
Til sidst bedes 
Almægtige Gud, Fader, Søn og Helligånd, 
Velsign os, som er samlet i dit navn for at fejre 
påskedagenes frelsesværk, 
Bevar os mod alt ondt og styrk os i vort fællesskab 
med dig og med hinanden. Amen 
 
 
 
 
 
 
 


