Litt forklaring:

ÆVG er fra den røde sangboken Ære Være Gud
SU er fra den grønne sangboken Salmer Underveis

Preludium:
Lysene er tent
Salme: ÆVG 183 Se vi går opp til Jerusalem
Matteus 21: 1Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to

disipler av sted 2 og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere
straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg!
3
Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare: ‘Herren har bruk for dem.’ Da skal
han straks sende dem med dere.» 4 Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt
gjennom profeten:
4

Markus 11: De gikk av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og de løste den.
5

Noen av dem som sto der, sa da til dem: «Hva er det dere gjør? Løser dere folen?» 6 De
svarte som Jesus hadde sagt, og da fikk de gå. 7 Så førte de folen til Jesus og la kappene sine
på den, og han satte seg opp.
Johannes12: 12 Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på

vei inn i Jerusalem. 13 Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte:
Hosianna!
Velsignet er han som kommer
i Herrens navn,
Israels konge!
, SU 337 Gi Herren ære og tilbe vår konge
37

Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele mengden av
disipler i sin glede å lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. De
ropte:

Lukas19:

38

« Velsignet er han, kongen,
som kommer i Herrens navn!
Fred i himmelen
og ære i det høyeste!»
39
Noen fariseere i folkemengden sa til ham: «Mester, tal disiplene dine til rette!» 40 Men han
svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.»
Markus14: 1Det var nå bare to dager igjen til påske og de usyrede brøds høytid.

3
Matteus 26:
Nå kom overprestene og folkets eldste sammen i palasset til øverstepresten
4
Kaifas, og de ble enige om å gripe Jesus med list og få ham drept. 5 «Men ikke under
høytiden», sa de, «for da kan det bli uro i folket.»

3

Markus14: Jesus var i Betania hos Simon den spedalske. Mens de lå til bords, kom det inn en
kvinne med en alabastkrukke med ekte og kostbar nardussalve. Hun brøt krukken og helte
salven ut over hodet hans. 4 Noen som var der, sa forarget til hverandre: «Hva skal denne
sløsingen med salve være godt for? 5 Salven kunne vært solgt for mer enn tre hundre denarer
og pengene gitt til de fattige.» Og de snakket strengt til henne. 6 Men Jesus sa: «La henne
være! Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 7 De fattige har
dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil, men meg har dere ikke
alltid. 8 Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden.
9
Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun
gjorde, fortelles til minne om henne.»
114 Da gikk en av de tolv, han som het Judas Iskariot, til overprestene 15 og
sa: «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?» De betalte ham tretti sølvpenger. 16 Og
fra da av søkte han en anledning til å forråde ham.
Matteus: 26

3

17På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil

du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?» 18 Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den
mannen dere vet, og si til ham: ‘Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg holde
påskemåltid med disiplene mine.’» 19 Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de
gjorde i stand påskemåltidet.
14

Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. 15 Og han sa
til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide.
16
For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds
rike.»
Lukas22:

Markus14: 18 Mens de var til bords og spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal

forråde meg – en som spiser sammen med meg.» 19 Da ble de bedrøvet, og den ene etter den
andre sa til ham: «Det er vel ikke meg?» 20 Han svarte: «Det er en av de tolv, en som dypper i
fatet sammen med meg. 21 For Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men
ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om
det aldri var født.»
Matteus 26: 26 Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa:
«Ta imot og spis! Dette er min kropp.» 27 Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk
alle av det! 28 For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir
tilgitt.

Nattverd

Markus14: 26 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget. 27 Jesus sa til dem:
«Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet:
Jeg skal slå gjeteren,
og sauene skal bli spredt.
28
Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» 29 Da sa Peter: «Om
så alle vender seg bort fra deg – jeg gjør det ikke!» 30 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: Nå
i natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» 31 Men Peter forsikret:
«Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg!» Det samme sa de alle.
39

Så gikk han ut og tok veien mot Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte
ham. Da han var kommet fram til stedet der, sa han til dem: «Be om at dere ikke må komme
i fristelse!» 41 Han slet seg fra dem så langt som et steinkast, falt på kne og ba: 42 «Far, om du
vil, så ta dette begeret fra meg! Men la ikke min vilje skje, men din!» 43 *Da viste en engel fra
himmelen seg for ham og styrket ham. 44 Og han kom i dødsangst og ba enda mer
inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden.• 45 Da han reiste seg fra bønnen
og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. 46 «Hvordan kan dere
sove?» spurte han. «Reis dere og be om at dere ikke må komme i fristelse!»
Lukas22:
40

Matteus26:42Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba: «Min Far! Om ikke dette begeret kan
gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» 43 Da han kom tilbake, fant han dem
igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn.
41

Markus14: Han kom til dem for tredje gang og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er
det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. 42 Stå opp, la
oss gå! Han som forråder meg, er nær.»
Sang:ÆVG 179 Hin time i Getemane
1

Johannes18: Da Jesus hadde sagt dette, gikk han ut sammen med disiplene sine. De gikk
over Kedron-bekken og inn i en hage som lå der. 2 Judas, han som forrådte ham, kjente også
til stedet, for Jesus og disiplene hadde ofte kommet sammen der. 3 Judas hentet nå
vaktstyrken og noen av overprestenes og fariseernes vaktmenn, og de kom dit med fakler,
lamper og våpen.
4
Jesus visste om alt som skulle skje med ham. Han gikk fram og spurte dem: «Hvem leter
dere etter?» 5 «Jesus fra Nasaret», svarte de. «Det er jeg», sier Jesus. Judas, han som forrådte
ham, var også der sammen med dem. 6 Da Jesus sa: «Det er jeg», rygget de tilbake og falt til
jorden. 7 Igjen spurte han: «Hvem leter dere etter?» «Jesus fra Nasaret», sa de. 8 «Jeg har
sagt dere at det er jeg», sa Jesus. «Leter dere etter meg, så la disse andre gå!» 9 Slik skulle det
ordet bli oppfylt som han hadde sagt: «Jeg har ikke mistet en eneste av dem du ga meg.»
10
Simon Peter hadde et sverd. Han trakk det, hogg etter øversteprestens tjener og kuttet det
høyre øret av ham. Tjeneren het Malkos. 11 Men Jesus sa til Peter: «Stikk sverdet i sliren!
Skulle jeg ikke tømme det begeret min Far har gitt meg?»

54

Lukas22: De grep ham og førte ham til øversteprestens hus. Peter fulgte etter, langt bak.
55
Midt inne på gårdsplassen var det tent et bål, og Peter slo seg ned blant dem som satt
omkring det. 56 En tjenestejente fikk se ham der han satt i lysskjæret. Hun stirret på ham og
sa: «Denne mannen var også sammen med ham.» 57 Men Peter nektet og sa: «Kvinne, jeg
kjenner ham ikke!» 58 Litt etter var det en annen som la merke til ham og sa: «Du er også en
av dem.» «Nei, det er jeg ikke», svarte Peter. 59 Men en times tid senere var det enda en som
slo fast: «Jo visst var denne mannen også med ham! Han er jo galileer.» 60 Men Peter svarte:
«Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om!» I det samme, før han hadde talt ut, gol
hanen. 61 Og Herren snudde seg og så på Peter. Da husket Peter det Herren hadde sagt til ham:
«Før hanen galer i natt, skal du fornekte meg tre ganger.» 62 Og han gikk ut og gråt bittert.
Kyrie: SU 376 Tilgi oss
Lukas: 23 1 Hele forsamlingen brøt nå opp og førte ham til Pilatus. 2 Der begynte de å
anklage ham. De sa: «Vi har funnet at denne mannen fører folket vårt på avveier: Han vil
hindre at vi betaler skatt til keiseren, og han gir seg ut for å være Messias, altså konge.»
3
Pilatus spurte ham: «Er du jødenes konge?» «Du sier det», svarte Jesus. 4 Da sa Pilatus til
overprestene og folkemengden: «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» 5 Men de sto på
sitt og sa: «Han hisser opp folket i hele Judea med sin lære. Han begynte i Galilea og er
kommet helt hit.»
6
Da Pilatus hørte det, spurte han om mannen var galileer, 7 og da han fikk vite at han
hørte inn under domsmakten til Herodes, sendte han Jesus over til ham, for også Herodes var i
Jerusalem i de dagene.
Jesus for Herodes
8
Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus, for han hadde hørt om ham og lenge ønsket å
treffe ham. Og nå håpet han å få se Jesus gjøre et tegn. 9 Han stilte ham mange spørsmål, men
Jesus svarte ikke et ord. 10 Overprestene og de skriftlærde sto der også og kom med sterke
anklager mot ham. 11 Herodes viste ham forakt og hånte ham sammen med soldatene sine.
Han la en praktfull kappe om ham og sendte ham tilbake til Pilatus. 12 Den dagen ble Herodes
og Pilatus venner; tidligere hadde de ligget i fiendskap med hverandre.
Markus15 6 Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om. 7 En som gikk
under navnet Barabbas, satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap
under opprøret. 8 Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide,
9 svarte han: «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?» 10 For han visste at det var av
misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. 11 Men overprestene egget opp folkemengden,
så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. 12 Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere da jeg skal
gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» 13 «Korsfest ham!» skrek de tilbake.
14 Pilatus spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Korsfest
ham!» 15 Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus
bli pisket og overga ham til å bli korsfestet.

16b

Johannes19:
Så tok de Jesus med seg. 17 Han bar selv korset sitt og gikk ut til det stedet
som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. 18 Der korsfestet de ham, og sammen med ham
to andre, en på hver side og Jesus mellom dem. 19 Pilatus hadde laget en innskrift og festet til
korset. Den lød:
«Jesus fra Nasaret, jødenes konge.»
20
Siden stedet der Jesus ble korsfestet, lå nær byen, og innskriften var på hebraisk, latin og
gresk, leste mange av jødene denne innskriften. 21 Jødenes overprester sa da til Pilatus: «Skriv
ikke: ‘Jødenes konge’, men skriv: ‘Dette er han som sa: Jeg er jødenes konge’.» 22 Pilatus
svarte: «Det jeg skrev, det skrev jeg.»
23
Da soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de klærne hans og fordelte dem på fire, én del til
hver soldat. De tok også kjortelen. Men den var uten sømmer, vevd i ett stykke ovenfra og
helt ned. 24 Da sa de til hverandre: «La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem
som skal ha den.» Slik skulle *dette ordet i• Skriften bli oppfylt:
De delte mine klær mellom seg
og kastet lodd om kappen.
Dette gjorde soldatene.
25
Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria
Magdalena. 26 Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin
mor: «Kvinne, dette er din sønn.» 27 Deretter sa han til disippelen: «Dette er din mor.» Fra da
av tok disippelen henne hjem til seg.
45

Matteus 27: Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den niende time.
46
Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» 47 Noen av dem som sto der, hørte det og sa:
«Han roper på Elia.» 48 Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte den med
vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. 49 Men de andre sa: «Vent, la oss se
om Elia kommer for å redde ham.» 50 Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden.
Blås ut lysene, stillhet mens Britt spiller
Markus14: 38 Og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. 39 Da offiseren som sto
rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!»
40
Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria
Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. 41 De hadde fulgt Jesus og
tjent ham da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner der som var kommet opp til
Jerusalem sammen med ham.
Sang: ÆVG 188 Han gikk den tunge vegen

Lukas23: 50 Nå var det en rådsherre ved navn Josef, en god og rettskaffen mann, 51 som ikke
hadde vært med på det de andre hadde vedtatt og satt i verk. Han var fra Arimatea, en by i
Judea, og han ventet på at Guds rike skulle komme. 52 Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu
kropp. 53 Og Josef tok Jesu kropp ned, svøpte den i et linklede og la ham i en grav som var
hugget ut i bergveggen, og som det ennå ikke var lagt noen i. 54 Det var forberedelsesdagen,
like før sabbaten begynte.
55
De kvinnene som var kommet med ham fra Galilea, fulgte etter. De så graven og hvordan
Jesu kropp ble lagt der. 56 Så gikk de hjem og laget i stand velluktende oljer og salver. På
sabbaten holdt de seg i ro, som loven krevde.
Matteus 27: 62 Neste dag, dagen etter forberedelsesdagen, gikk overprestene og fariseerne
sammen til Pilatus 63 og sa: «Herre, vi er kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da
han ennå levde: ‘Etter tre dager blir jeg reist opp.’ 64 Gi derfor ordre om at graven blir godt
sikret til den tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og si til folket at
han er stått opp fra de døde. Da ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første.» 65 Pilatus
svarte: «Her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for vakthold slik dere finner det best.»
66
Da gikk de av sted og sikret graven, både med segl som de satte på steinen, og med
vaktmannskap.
Påskemorgen slukker sorgen, lysene tennes
Markus 16 1Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome
velluktende oljer for å gå og salve ham. 2 Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom
de til graven da solen gikk opp. 3 De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen
fra inngangen til graven?» 4 Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var
meget stor. 5 Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit,
lang kjortel, og de ble forferdet. 6 Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter
Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de
la ham! 7 Men gå og si til disiplene hans og til Peter: ‘Han går i forveien for dere til Galilea.
Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.’
ÆVG 210 Han er oppstanden halleluja
Johannes 20 19 Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene
hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa:
«Fred være med dere!» 20 Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side.
Disiplene ble glade da de så Herren. 21 Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far
har sendt meg, sender jeg dere.» 22 Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd.
Velsignelsen

Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være
deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
ÆVG 206 Deg være ære
ÆVG 207 Å salige stund uten like

