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Skærtorsdag 

 
Indledning  
Denne dag mindes og ærer vi Herrens sidste 
nadver, der hvor han giver sig helt til os, i 
brødets og vinens skikkelse. Man kan efter 
andagten festligholde dagen ved at have 
forberedt et passende, men simpelt måltid. 
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. 
 
Den der leder andagten siger:  
Gud, 
vi er samlet for at mindes den hellige nadver, 
dengang din Enbårne Søn, 
førend han hengav sig til døden, 
betroede Kirken det nye og evige offer 
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og indstiftede sit kærlighedsmåltid. 
Vi beder dig skænke os 
livets og kærlighedens rige fylde 
i dette store sakramente. 
Ved Kristus, vor Herre. 
 

1. Læsning 
Påske (Pesach) var en ældgammel hyrdefest. I Israel 
blev den sammen med det usyrede brøds fest fejret til 
minde om udtoget fra Ægypten. For hver generation 
bliver befrielsen fra det ægyptiske slaveri i fortiden - 
gjort til nærværende nutid - år efter år bliver befrielsen 
nutidig, når det slagtede påskelam spises. Ved 
erindringen (ihukommelsen) af Guds nåde i fortiden, 
får håbet om en endnu større, endnu mere definitiv 
frelse fra Guds side, fornyet håb. 
 

Læsning af Anden Mosebog. 

I de dage sagde Herren til Moses og Aron i 
Egypten: »Denne måned skal være jeres 
nytårsmåned. I skal regne den for den første 
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af årets måneder. Sig til hele Israels 
menighed: Den tiende dag i denne måned 
skal man tage et lam eller et kid til hver 
husstand i fædrenehuset. Hvis en husstand er 
for lille til et dyr, skal den være fælles med 
den nærmeste nabo om et dyr efter antallet af 
personer; I skal beregne det efter, hvad hver 
enkelt kan spise. Det skal være et lydefrit dyr, 
et årgammelt handyr; I kan tage det fra fårene 
eller fra gederne. I skal tage vare på det til den 
fjortende dag i denne måned. Så skal hele 
Israels menighed slagte det, lige inden 
mørket falder på. De skal tage noget af blodet 
og komme det på de to dørstolper og på 
overliggeren i de huse, hvor de spiser det. De 
skal spise kødet samme nat; de skal spise det 
stegt med usyrede brød og bitre urter til. 
 Sådan skal I spise det: I skal have kjortlen 
bundet op om lænderne og have sandaler på 
fødderne og stav i hånden; i al hast skal I 
spise det. Det er påske for Herren. Samme 
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nat vil jeg gå gennem Egypten, og jeg vil 
dræbe alle førstefødte i Egypten, både af 
mennesker og af kvæg, og iværksætte mine 
straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg 
er Herren! Men blodet skal I have som 
mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser 
blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende 
plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne. 
Denne dag skal I have som mindedag, og I 
skal fejre den som en fest for Herren. Som 
en eviggyldig ordning skal I fejre den, slægt 
efter slægt.« 

Dette er Guds ord. 
 
2. Læsning 
Der findes fire steder, hvor der fortælles om Jesu sidste 
nadver. Disse beretninger stemmer overens i det 
væsentlige. Ved den sidste nadver opfyldte Jesus den 
gamle pagts store forbilleder og løfter. Han gav 
påskemåltidet ny og definitiv betydning og indhold. 
Han er selv Guds tjener, som hengiver sit liv som 
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sonoffer for de mange. Han er lammet, som ofres og 
med sit blod grundlægger den nye pagt. Deltagelsen i 
dette måltid er ensbetydende med fællesskab med alle 
som spiser dette brød og drikker denne kalk. 
 

Læsning af apostlen Paulus’ Første Brev til 
menigheden i Korinth. 

Brødre! Jeg har modtaget fra Herren og også 
overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, 
da han blev forrådt, tog et brød, takkede, 
brød det og sagde: »Dette er mit legeme, som 
gives for jer; gør dette til ihukommelse af 
mig!« Ligeså tog han også bægeret efter 
måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye 
pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I 
drikker det, til ihukommelse af mig!« For 
hver gang I spiser dette brød og drikker 
bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han 
kommer. 

Dette er Guds ord. 
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Evangelium 
Jesus går i frihed og vidende sin time i møde. 
Evangelisten fortolker Jesu vej som kærlighed “indtil 
det sidste”, til det sidste øjeblik i hans liv, men også 
endnu mere, til det yderste af hans guddommelighed 
og menneskelige mulighed. Fra den knælende 
fodvaskning til ophøjelsen på korset bliver Jesu 
guddommelige storhed synlig. Fodvaskningen er et 
forbillede på det der skete på korset: kærlighed og 
hengivelse indtil døden. 
 
Dette hellige Evangelium skriver 
evangelisten Johannes. 
Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at 
hans time var kommet, da han skulle gå bort 
fra denne verden til Faderen; han havde 
elsket sine egne, som var i verden, og han 
elskede dem indtil det sidste. Og mens de 
holdt måltid - Djævelen havde allerede sat sig 
for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle 
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forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen 
havde lagt alt i hans hænder, og at han var 
udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud - så 
rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin 
kjortel, tager et klæde og binder det om sig. 
Derefter hælder han vand op i et fad og giver 
sig til at vaske disciplenes fødder og tørre 
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dem med klædet, som han havde bundet om 
sig. 
 Han kom så til Simon Peter, og Peter 
sagde til ham: »Herre, vasker du mine 
fødder?« 
 Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter du 
ikke nu, men senere skal du forstå det.« 
 Peter sagde: »Aldrig i evighed skal du 
vaske mine fødder.« 
 Jesus svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, 
har du ikke lod og del sammen med mig.« 
 Simon Peter sagde til ham: »Herre, så ikke 
kun fødderne, men også hænderne og 
hovedet!« 
 Jesus sagde til ham: »Den, der er badet, 
behøver ikke at få vasket andet end fødderne, 
men er ren over det hele. Og I er rene; dog 
ikke alle.« Han vidste nemlig, hvem der skulle 
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forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle 
rene. 
 Da han nu havde vasket deres fødder og 
taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, 
sagde han til dem: »Forstår I, hvad jeg har gjort 
mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med 
rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og 
Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I 
også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet 
jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg 
har gjort mod jer.« 

Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium. 
 
Forbønner  
 
1. For vores biskop, vore præster og 

diakoner. At de med glæde og engagement 
må forkynde Guds Ord og forvalte 
sakramenterne.  
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2. For vore menigheder. At de må være 
fællesskaber, der forkynder Guds kærlighed 
og barmhjertighed. 

3. For de mennesker, der oplever at være 
kaldet til en tjeneste i Kirken. At de må 
finde Guds vej for dem og være villige til at 
gå den. 

 
 
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. 
 


