
 

 

1.   Indtoget i Jerusalem. Joh 12,12-15 

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! Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som det står 

skrevet: ”Frygt ikke, Zions datter! Se, din konge kommer, ridende på et æsels føl. 
 

2.   Nadveren. Mark 14,22-24 

Mens de spiste, tog han et brød, velsignede og brød det, gav dem det og sagde: ”Tag det; dette er 

mit legeme. Og han tog et bæger, takkede og gav dem det, og de drak alle af det. Og han sagde til 

dem:” Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. 

 

3.  Judas forråder Jesus. Matt 26,14-15 + 48-50 

Da gik en af de tolv, han, som hed Judas Iskariot, til ypperstepræsterne og sagde:” Hvad vil I give 

mig for at forråde ham til jer?” De talte tredive sølvpenge op til ham.  

Han, som forrådte ham, havde aftalt et tegn med dem: ”Det er ham som jeg kysser; grib ham! Han 

gik strakt hen til Jesus, hilste ham med et ”Rabbi!” og kyssede ham. Jeg sagde til ham: ” min ven, 

nu har du gjort dit. ” Da kom de hen og lagde hånden på Jesus.  

4.   Peter fornægter Jesus Matt 26,33-35 + 69-75 

Peter sagde til ham: ”Om så alle andre svigter, svigter jeg aldrig dig. ” Jesus sagde til ham: ” Sandelig 

siger jeg dig: I nat, før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange. Peter sagde til ham: ”Om jeg så 

skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig.” 

 

Imens sad Peter udenfor i gården. Og en tjenestepige kom hen til ham og sagde: ”Du var også 

sammen med galilæeren Jesus.” Men han nægtede det i alles påhør og sagde: ”Jeg forstår ikke, 

hvad du mener.” Da han gik ud i portrummet, var der en anden af tjenestepigerne, som så ham og 

sagde til dem, som var der: ” Han dér var sammen med Jesus fra Nazaret.” Atter nægtede han det 

og svor på det: ”Jeg kender ikke det menneske!” Lidt efter kom de, som stod der, hen til Peter og 

sagde: ”Jo, sandelig er du også en af dem; dit sprog røber dig.” Da gav han sig til at bande og sværge: 

”Jeg kender ikke det menneske!” I det samme galede hanen. Og Peter huskede det ord, Jesus havde 

sagt: ”Før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange.” Og han gik udenfor og græd bitterligt.  

5.   Krone af torne. Matt 27,27-31 

Da tog statholderens soldater Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham. Og 

de klædte ham af og hængte en 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.  

 

6.   Jesus bærer korset. Johs 19,17 

Så tog de Jesus med sig; han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskalsted, og 

som på hebraisk hedder Golgata,  

 

7.   Jesus blev sømmet til korset Johs 20,25-29 

De andre disciple sagde  til ham: ”Vi har set Herren.” Men Thomas sagde til dem: ”Hvis jeg ikke ser 

naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans 

side, tror jeg det ikke.” Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med 

dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: ”Fred være med 

jer!” Derpå sagde han til Thomas: ”Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem 

og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.” Thomas svarede: ”Min Herre og min Gud!” 

Jesus sagde til ham: ”Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.” 

 

8.   Soldaterne kastede lod om Jesu tøj. Jons 19,23-24 

Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, én del til hver 

soldat. Også kjortlen tog de; men den var uden sammensyninger, ét vævet stykke fra øverste til 

nederst; derfor sagde de til hinanden; ”Lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der 

skal have den.” For sådan skulle det skriftord gå i opfylde.se: De delte mine klæder mellem sig, de 

lastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså.  

 

 



 

 

9.   Eddike på en svamp. Matt 27,46-48 

Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: ”Eli, Eli! 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 eddike, satte den på 

en stang og gav ham noget at drikke.  

 

10.   Josef lagde Jesus i klæde. Matt 27,57-60 

Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet 

en discipel af Jesus. Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme, og Pilatus befalede, at det skulle 

udleveres. Så tog Josef Jesu legeme og svøbte det i et rent lagen og lagde det i den nye grav, som 

han havde ladet hugge ud i klippen til sig selv. Og han væltede en stor sten for indgangen til graven 

og gik.  

11.   Stenen blev rullet væk. Matt 28,1-4 

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. Han udseende var som lynild og hans klæder 

hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde.  
 

12.   Jesus er opstanden. Matt 28,5-7 

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.” 

 


