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Indledning  
Familien/gruppen samles på et passende 
sted, fx. spisebordet. Forbered gerne nogle 
grene til denne dag, som alle holder i deres 
hænder. Forbered også et sted, hvor resten af 
andagten kan foregå, gerne med en dug, et 
kors, grene og lys. 
 
Den, der leder andagten, siger:  
Lad os begynde I Faderens og Sønnens og 
Helligåndens navn. 
 
Der kan synges 
 
Lov og ære og pris 
vi bringer dig, Kriste Forløser, 
Hvem Hosianna tilsang 
Børnenes jublende flok. 
 
1. Du, som velsignet i Faderens navn 
til Israel kommer, 
folkenes konge du er, 
Davids navnkundige søn. 
Lo og ære… 
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2. Himlenes salige skarer udsynger 
din lov i det høje, 
jordens forsvindende slægt, 
Skabningen priser dit navn, 
Lov og ære… 
 
3. Bølgende strømmed med palmer i hænde 
dig mængden i møde, 
her vi med bøn og med sang 
glade bereder din vej. 
Lov og ære… 
 
4. Hyldet af skarerne holdt du dit indtog 
til døden på korset, 
her vi forkynder din pris, 
Himmerigs sejrende drot. 
Lov og ære… 
 
5. Nådig du hørte på jødernes lovsang, 
hør os og i nåde! 
Gode og mildeste drot, 
stifter af kærligheds pagt. 
Lov og ære…  
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Herefter læses fra evangelisten 
Matthæus. 
 
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. 
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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! 
Da han nåede ind i Jerusalem, 
blev der røre i hele byen, og folk spurgte: 
»Hvem er han?« 
og skarerne svarede: 
»Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilæa.« 
 
Den der leder andagten siger:  
Almægtige, evige Gud, 
du ville, at vor Frelser skulle blive menneske 
og lide døden på korset 
for at give menneskeslægten et forbillede på 
ydmyghed. 
Giv os i nåde, at vi må lære af hans 
tålmodighed i lidelsen 
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for også at forenes med ham i opstandelsen. 
Han, som lever og råder, Gud i al evighed. 
 
1. Læsning af Esajas Bog 
Der findes hos Profeten Esajas tre såkaldte “sange” 
om Guds tjener. Den første fortæller om kaldelsen 
(Es 42), den anden viser, hvor vanskelig hans 
sendelse er (Es 49) og den tredje, som er dagens 
læsning, viser ham som den fuldkomne discipel, og 
den trofaste profet, der ikke frygter modsigelse og 
forfølgelse, fordi han ved, at han står på Guds side. 
 
Læsning af profeten Esajas’ Bog. 
Gud Herren har givet mig 
disciples tunge, 
så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. 
Hver morgen vækker han mit øre, 
og jeg hører som en discipel. 
Gud Herren har åbnet mit øre, 
og jeg var ikke genstridig, 
jeg veg ikke tilbage. 
Jeg lod dem slå min ryg 
og rive skægget ud af mine kinder. 
Jeg skjulte ikke mit ansigt 
for skændsler og for spyt. 
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Gud Herren er min hjælper, 
derfor blev jeg ikke til spot og spe; 
derfor gjorde jeg mit ansigt hårdt som flint, 
jeg ved, at jeg ikke bliver til skamme. 
Dette er Guds ord. 
 
 
2. Læsning 
Guds søn er blevet tjener, lydig over for faderens vilje. 
I sin tjeneste helt til hengivelsen af sit liv på korset 
viser han sin storhed. Derfor har Gud vist ham ære, 
ophøjet ham og gjort ham til Kyrios/Herre. Han er 
Herren over alle magter og tider. 
 
Læsning af apostlen Paulus’ Brev til 
menigheden i Filippi. 
 
Kristus Jesus, 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 
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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. 
Dette er Guds ord. 
 
 
Evangelium 
Beretningen om Jesu lidelse, død og opstandelse er en 
del af evangelierne. Der er en bemærkelsesværdig ens 
form og ligeså bemærkelsesværdige afvigelser. I år 
læser vi fra evangelisten Matthæus. Jesus går i døden, 
fordi hans time er kommet og han udleverer sig selv. 
Ved den sidste nadver giver han sine disciple sit 
legeme som livets brød og sit blod som tegn på den nye 
pagt. 
 
Vor Herres Jesu Kristi lidelseshistorie 
skriver evangelisten Matthæus. 
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På den tid blev Jesus stillet for statholderen 
Pontius Pilatus, og statholderen spurgte ham: 
»Er du jødernes konge?« 
 Jesus svarede: »Du siger det selv.« Men på 
ypperstepræsternes og de ældstes anklager 
svarede han ingenting. 
 Da sagde Pilatus til ham: »Hører du ikke 
alt det, de vidner imod dig?« Men han svarede 
ham ikke på et eneste spørgsmål, så 
statholderen undrede sig meget. 
 Under festen plejede statholderen at 
løslade en fange efter folkets egen vilje. Man 
havde dengang en meget omtalt fange, som 
hed Jesus Barabbas. Mens de nu var samlet, 
spurgte Pilatus dem: »Hvem vil I have, at jeg 
skal løslade jer, Jesus Barabbas eller Jesus, 
som kaldes Kristus?« 
 Han vidste nemlig, at det var af 
misundelse, de havde udleveret ham; og 
mens han sad i dommersædet, havde hans 
hustru sendt bud til ham og ladet sige: »Hold 
dig fra denne retfærdige mand. For jeg har i 
nat haft mange onde drømme på grund af 
ham.« 
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 Men ypperstepræsterne og de ældste 
overtalte skarerne til at bede om at få 
Barabbas løsladt og få Jesus henrettet. 
 Og da statholderen spurgte dem: »Hvem 
af de to vil I have, at jeg skal løslade jer?« 
svarede de: »Barabbas!« 
 Pilatus spurgte dem: »Hvad skal jeg så gøre 
med Jesus, som kaldes Kristus?« 
 De sagde alle: »Han skal korsfæstes!« 
 Han spurgte: »Hvad ondt har han da 
gjort?« 
 Men de råbte blot endnu højere: »Han skal 
korsfæstes!« 
 Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, 
men at der tværtimod blev uro, tog han noget 
vand, og i skarens påsyn vaskede han sine 
hænder og sagde: »Jeg er uskyldig i denne 
mands blod. Det bliver jeres sag.« 
 Hele folket svarede: »Lad hans blod 
komme over os og vore børn!« Da løslod han 
dem Barabbas, men lod Jesus piske og 
udleverede ham til at blive korsfæstet. 
 Da tog statholderens soldater Jesus med 
sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken 
om ham. Og de klædte ham af og hængte en 
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skarlagenrød soldaterkappe om ham, flettede 
en krone af torne og satte den på hans hoved, 
gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ 
foran ham, hånede ham og sagde: »Hil dig, 
jødekonge!« Og de spyttede på ham og tog 
kæppen og slog ham i hovedet. Da de havde 
hånet ham, tog de kappen af ham og gav ham 
hans egne klæder på. Så førte de ham ud for 
at korsfæste ham. 
  På vejen derud traf de en mand fra 
Kyrene, som hed Simon, ham tvang de til at 
bære hans kors. Da de kom ud til det sted, 
der hedder Golgata - det betyder 
Hovedskalsted - gav de ham vin at drikke, 
som var blandet med malurt, men da han 
smagte det, ville han ikke drikke det. Og da 
de havde korsfæstet ham, delte de hans 
klæder mellem sig ved at kaste lod om dem. 
Så satte de sig dér og holdt vagt over ham. 
 Over hans hoved havde de anbragt 
anklagen imod ham, den lød: »Det er Jesus, 
jødernes konge«. Sammen med ham blev der 
korsfæstet to røvere, den ene på hans højre, 
den anden på hans venstre side. 
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 Og de, der gik forbi, spottede ham og 
rystede på hovedet og sagde: »Du, som 
bryder templet ned og rejser det igen på tre 
dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og 
stig ned fra korset!« 
 Også ypperstepræsterne og de skriftkloge 
og de ældste hånede ham på samme måde og 
sagde: »Andre har han frelst, sig selv kan han 
ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham 
nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han 
har stolet på Gud, lad Gud nu udfri ham, hvis 
han vil vide af ham. Han har jo sagt: Jeg er 
Guds søn.« 
 Også røverne, der var korsfæstet sammen 
med ham, hånede ham på samme måde. 
 Men fra den sjette time faldt der mørke 
over hele jorden indtil den niende time. 
 Og ved den niende time råbte Jesus med 
høj røst: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« - det 
betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har 
du forladt mig?« 
 Nogle af dem, som stod der og hørte det, 
sagde: »Han kalder på Elias.« Straks løb en af 
dem hen og tog en svamp og fyldte den med 
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eddike, satte den på en stang og gav ham 
noget at drikke. 
 Men de andre sagde: »Lad os se, om Elias 
kommer og frelser ham.« Men Jesus råbte 
atter med høj røst og opgav ånden. 
 
Alle knæler et øjeblik i stilhed. 
 
Og se, forhænget i templet flængedes i to 
dele, fra øverst til nederst. Og jorden 
skælvede, og klipperne revnede, og gravene 
sprang op, og mange af de hensovede helliges 
legemer stod op, og de gik ud af deres grave 
og kom efter hans opstandelse ind i den 
hellige by og viste sig for mange. 
 Men da officeren og hans folk, der holdt 
vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, 
der skete, blev de rædselsslagne og sagde: 
»Sandelig, han var Guds søn.« 
 
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium. 
 
Efter evangeliet beder man sammen 
trosbekendelsen 
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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, 
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  
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1. For dem, der pga. deres tro forfølges og 

udsættes for vold. At de må mærke Guds 
nærhed. 

2. For dem, der lider under ensomhed og 
forladthed. At de må mærke Guds nærhed. 

3. For dem, der er syge, for de dødende og 
alle dem, vi har mistet i det sidste år. At de 
må mærke Guds nærhed. 

 
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. 
 


