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Indledning 
Efter ældgammel tradition er denne nat viet Herren, hvor 
de troende med tændte lys venter på deres Herre, så når han 
kommer, kan finde dem vågne. 
Forbered et sted hvor andagten holdes, der skal bruges en 
dug, et større påskelys (www.pastoral.dk) samt et kors i 
denne andagt. 
 
Den, der leder andagten, siger:  
I denne hellige nat 
er vor Herre Jesus Kristus gået fra døden til livet. 
Derfor indbyder Kirken sine børn over hele 
jorden 
til at samles for at våge og bede. 
Når vi således mindes Herrens påske 
ved at lytte til hans ord vil vi også. nære håb om at 
få del i hans sejr over døden og at leve evigt med 
ham hos Gud. 
 
“Påskelyset/ne” tændes og der læses 
følgende læsninger:  
 

1. Læsning (1. Mos 26-31) 
Skabelsesberetningen fortæller om Gud, verden og i 
særdeleshed om mennesket og dets forhold til Gud og 
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verden. Med visdom og kærlighed har Gud skabt 
mennesket sit billede. 
 

1. Læsning (2. Mos 14,15-15,1) 
Udvandringen af Ægypten lever i Israels bevidsthed som 
den grundlæggende frelsesbegivenhed. Slaveriet ville have 
været den visse død, hvis Gud ikke havde grebet ind. 
Apostlen Paulus kalder vandringen gennem Det Røde 
Hav for en dåb, et forbillede på, at Gud ved tidernes ende 
vil gribe ind og frelse. 
 
Læsning af Første Mosebog. 
I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. 
 Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort 
billede, så de ligner os! De skal herske over havets 
fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle 
krybdyr, der kryber på jorden.« Gud skabte 
mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han 
det, som mand og kvinde skabte han dem. Og 
Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv 
frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer 
den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle 
dyr, der rører sig på jorden!« Gud sagde: »Nu giver 
jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden 
og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal 
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I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle 
himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på 
jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og 
det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og 
han så, hvor godt det var. 
 
Dette er Guds ord. 
 
 

2. Læsning (Es 55,1-11) 
Hos profeten Esajas bliver den kommende frelse betegnet 
som en “evig pagt”, hvorunder de tidligere forjættelser skal 
opfyldes. Gud er trofast, han kan dog kun hjælpe et folk, 
hvis det begriber, at det foran Gud er fattigt, og hvis det 
åbner sig for Guds gaver. 
 
Læsning af profeten Esajas’ Bog. 
Dette siger Herren: 
Kom, alle I, der tørster, kom og få vand! 
Kom, I, der ingen penge har! 
Køb korn, og spis! 
Kom og køb korn uden penge, 
vin og mælk uden betaling! 
Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er 
brød, 



 
 

4 
 

Påskenat 

jeres løn for noget, der ikke mætter? 
Hør dog på mig, så skal I spise godt 
og svælge i fede retter. 
Vend øret til mig, og kom, 
hør på mig, så skal I leve! 
Jeg vil slutte en evig pagt med jer, 
opfylde de urokkelige løfter til David; 
jeg gjorde ham til et vidne for folkene, 
til fyrste og hersker over folkene. 
Du skal kalde på et folk, du ikke kender, 
et folk, der ikke kender dig, kommer løbende til 
dig, 
for Herren din Guds skyld, 
Israels Hellige gør dig herlig. 
Søg Herren, når han er at finde, 
kald på ham, når han er nær. 
Den ugudelige skal forlade sin vej, 
det onde menneske sine planer 
og vende om til Herren, 
som vil vise ham barmhjertighed, 
tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. 
For jeres planer er ikke mine planer, 
og jeres veje er ikke mine veje, 
siger Herren; 
for så højt som himlen er over jorden, 
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er mine veje højt over jeres veje 
og mine planer over jeres planer. 
For som regnen og sneen 
falder fra himlen 
og ikke vender tilbage dertil, 
men væder jorden, 
befrugter den og får den til at spire 
og giver udsæd til den, der vil så, 
og brød til den, der vil spise, 
sådan er mit ord, som udgår af min mund; 
det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, 
men det gør min vilje 
og udfører mit ærinde. 
 
Dette er Guds ord. 
 
Epistel (Rom 6,3-11) 
Kristus er død en gang for alle og opstået fra de døde. Det 
liv, han lever, er et guddommeligt liv. I denne Kristi 
virkelighed er vi trådt ind gennem dåben, gennem ham og 
med ham har Gud skænket os alt. 
 
Læsning af apostlen Paulus’ Brev til 
menigheden i Rom. 
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Brødre! Alle vi, som er blevet døbt til Kristus 
Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet 
sammen med ham ved dåben til døden, for at også 
vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved 
Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi 
vokset sammen med ham ved en død, der ligner 
hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der 
ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er 
blevet korsfæstet sammen med ham, for at det 
legeme, som ligger under for synden, skulle 
tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden; 
den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er 
vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve 
med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de 
døde og ikke mere dør; døden er ikke herre over 
ham mere. For den død, han døde, døde han fra 
synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever 
han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv: I er 
døde for synden, men levende for Gud i Kristus 
Jesus. 
 
Dette er Guds ord. 
 
Evangelium (Matt 28,1-10) 
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Det eneste vidne til Jesu opstandelsen er påskenattens 
stilhed. Det, der her fortælles, er det, der skete derefter. 
Englens ord er afgørende sammen med den Opstandnes ord: 
Den døde, som de leder efter, lever! Og snart vil han samle 
sine disciple.  
 
Dette hellige Evangelium skriver 
evangelisten Matthæus. 
Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i 
ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria 
for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt 
jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen 
og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på 
den. Hans udseende var som lynild og hans klæder 
hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af 
frygt for ham og blev som døde. 
 Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg 
ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han 
er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom 
og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig 
til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og 
se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I 
se ham. Nu har jeg sagt jer det.« 
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 Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og 
stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple 
det. 
 Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem 
med et »God morgen!« Og de gik hen og 
omfavnede hans fødder og tilbad ham. 
 Da sagde Jesus til dem: »Frygt ikke! Men gå hen 
og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilæa. Dér 
skal de se mig.« 
 
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium. 
 
Trosbekendelsen bedes og dåbsløfter fornys. 
Vi påkalder Guds barmhjertighed og de helliges 
forbøn: 
 
Herre, forbarm dig over os 
Alle: Herre, forbarm dig over os 
Kristus, forbarm dig over os 
Alle: Kristus, forbarm dig over os 
Herre, forbarm dig over os 
Alle: Herre, forbarm dig over os 
 
Hellige Maria, Guds Moder, Alle: Bed for os 
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Hellige Mikael, Alle: Bed for os  
Hellige Johannes Døber, Alle: Bed for os 
Hellige Josef, Alle: Bed for os 
Hellige Peter og Paulus, Alle: Bed for os 
Hellige Andreas, Alle: Bed for os 
Hellige Johannes, Alle: Bed for os 
Hellige Maria Magdalene, Alle: Bed for os 
Hellige Stefan, Alle: Bed for os 
Hellige Ansgar, Alle: Bed for os 
Salige Niels Steensen, Alle: Bed for os 
Hellige Benedikt, Alle: Bed for os 
Alle Guds helgen, Alle: Bed for os 
 
Den, der leder andagten, siger:  
Ved påskens mysterium er vi begravet med 
Kristus i dåben, for at vi sammen med ham også 
skal vandre i et helt nyt liv, derfor vil vi nu forny 
vore dåbsløfter. 
 
Alle bekender deres tro.  
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 
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og født af Jomfru Maria, 
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  
 
1. For dem der lider. At de må finde trøst i Jesu 

opstandelse.  
Vi beder dig. Herre, forbarm dig. 
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2. For os, der fejrer påske i disse dage. At vi må 
være glade vidner om opstandelsen.  
Vi beder dig. Herre, forbarm dig. 
 

3. For de mennesker, der på den ene eller anden 
måde er blevet ramt af Corona virussen. At de 
må finde styrke og kraft i Gud.  
Vi beder dig. Herre, forbarm dig. 

 
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 
 
Der kan synges: 
 
1 
Krist stod op af døde 
i påske-morgenrøde! 
Thi synger lydt og sjæleglad 
hans menighed i allen stad: 



 
 

12 
 

Påskenat 

Ære være Gud i det høje! 
 
2 
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! 
 
3 
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! 
_____________ 
 
Halleluja! 
Halleluja! Halleluja! 
Thi synger lydt og sjæleglad 
hans menighed i allen stad: 
Ære være Gud i det høje! 
 
 
 


