Liturgi til brug ved PÅSKEMÅLTID
Skærtorsdag aften
INTRODUKTION

•

•
•
•
•
•

Påskemåltidet er en festlig og stærk måde at indlede Påsketiden på. Hold det gerne sammen med klyngen eller P4 gruppen
eller som familie eller vennegruppe og inviter gerne kolleger, naboer eller studiekammerater til at fejre det sammen med jer.
Ritualet er fleksibelt og kan skæres til, så det passer til dem, der er med. Hvis der er mindre børn med, kan det holdes kortere
og evt. med en historie fra børnebibelen i stedet for læsningerne. Hvis der er personer uden kirkelig baggrund med, kan nogle
af læsningerne og sangene evt. erstattes af personlige historier og erfaringer af Påskens budskab og der kan læses færre
tekster og prioriteres mere tid til samtale omkring, hvad teksterne betyder.
Til måltidet skal bruges rødvin, lam og brød. I kan selv placere en forret hvis I ønsker. Sørg for saft eller juice til de, der ikke
ønsker vin. Vær opmærksom på at måltidet indeholder 4 bæger vin! Så der skal nok ikke fyldes op til randen hver gang!
De små forklarende tekster kan du bruge til inspiration og så formulere dig med egne ord.
Læsninger og bønner kan enten: læses af lederen, læses på skift af deltagerne eller læses højt sammen.
Lovsangene, salmerne og fællesbønnen Fadervor findes på medfølgende sangark. I kan frit vælge andre sange, fx fra
lovsangshæftet ”Foran tronen”, som kan købes på menighedskontoret. På sangarket er der også nogle ekstra sange.
HUSK: Påskemåltidet er en fest! Selvom det er ”liturgisk” så SLAP AF og MOR JER, som ved enhver fest.

1. VELKOMST OG INDLEDNING
Forklaring:

VELKOMMEN til et festmåltid: et påskemåltid i Jesu navn!
Påskemåltidet er en ældgammel tradition, der går mere end 3000 år tilbage i tiden. Det første påskemåltid blev
holdt den sidste aften, israelitterne var i Egypten, inden de drog ud af landet under Moses’ ledelse.
Efter udvandringen af Egypten befalede Gud, at israelitterne hvert år skulle holde et påskemåltid til minde om
frelsen fra slaveriet i Egypten. Det har de fromme i Israel gjort lige siden.
Jesus og disciplene fejrede også påskemåltidet. Sidste gang Jesus fejrede påskemåltidet her på jorden, var
skærtorsdag aften. Da var Jesus sammen med disciplene, og under påskemåltidet indstiftede han nadveren.
Det påskemåltid, som vi nu skal fejre sammen, foregår i store træk på samme måde som det påskemåltid, Jesus
og disciplene fejrede skærtorsdag aften i Jerusalem.
Men vores påskemåltid er ikke et jødisk påskemåltid. Vi er kristne, og vi vil fejre et kristent påskemåltid, hvor vi
både vil mindes den allerførste påske, hvor Gud førte Israels folk ud af Egypten, og den påske for 2000 år siden,
hvor Jesus døde for os.

2. FORBEREDELSE INDEN MÅLTIDET
Forklaring:

I Bibelen kaldes påsken også for »de usyrede brøds fest«. I hele påskeugen må Israels folk nemlig kun spise
usyret brød (brød, der ikke er gæret eller syrnet). Inden man kan holde påskemåltidet, skal man derfor gøre
hovedrent og rense alt gammelt brød ud.
Det bruger det Nye Testamente (NT) som et billede på det, vi skal gøre:

Læsning:

1 Kor 5,7-8

Forklaring:

Inden vi kan fejre festen, skal vi altså ‘rense den gamle surdej ud’. Det gør vi ved at bekende vore synder for Gud
og bede om tilgivelse. Så lad os gøre det:

Bøn:

Herre, vi bekender for dig, at vi har syndet i tanke, ord og gerning.
Vi bekender for dig, at vi ikke er dig værd, men vi kan ikke undvære dig. Gør med os, ikke efter vor fortjeneste,
men efter din nåde og uudgrundelige barmhjertighed. Gå ikke i rette med os, men tilgiv os vor synd og drag du
nu ind i vore hjerter, så vi i dig kan finde fred og hvile.

3. FØRSTE BÆGER VIN
Forklaring:

Nu har vi forberedt os og kan gå i gang med festen. Lad os høre, hvordan Jesus og disciplene begyndte
påskemåltidet:

Læsning:

Luk 22,14-18

Forklaring:

Påskemåltidet er et festmåltid. Derfor begynder det med et glas vin. Det vil vi også gøre. Vi hælder op, så alle har
et glas vin (eller juice). Når alle har fået hældt et glas op, siger vi en takkebøn for vinen og bagefter drikker vi.

Bøn:

Lovet være du, Herre vor Gud, verdens konge, som skaber vintræets frugt.

4. FORTÆLLINGEN OM PÅSKEN I DET GAMLE TESTAMENTE
Forklaring:

Hovedformålet med påskemåltidet er at mindes Guds frelse. Derfor skal vi nu høre beretningen fra Det gamle
Testamente, om dengang Gud frelste Israels folk ud af slaveriet i Egypten.

Læsninger:

2 Mos 1,8-14
2 Mos 3,1-14
2 Mos 5,1-5
2 Mos 12,3-13

5. FØRSTE DEL AF LOVSANGEN
Forklaring:

Nu har vi hørt, hvordan Gud frelste Israels folk fra slaveriet i Egypten. Derfor skal vi nu lovsynge og tilbede.

Læsning:

Salme 114

Lovsang:		

Jesus, du er verdens håb (sangark nr. 1)

6. ANDET BÆGER VIN
Forklaring:

Nu vil vi fylde glassene igen. Når alle har fået, siger vi igen lovprisningen, og så drikker vi:

Lovprisning:

Lovet være du, Herre vor Gud, verdens konge, som skaber vintræets frugt.

7. FORTÆLLINGEN OM PÅSKEN I DET NYE TESTAMENTE
Forklaring:

Påskelammet reddede israelitterne fra døden i Egypten. Før hørte vi, at NT siger, at »også vores påskelam er
slagtet, nemlig Kristus« (1 Kor 5,7). Derfor vil vi nu læse om Jesu død:

Læsninger:

Joh 1,29
Matt 27,33-50
Es 53,5-6

Salme:		

Hil dig frelser og forsoner (sangark nr. 2)

8. HOVEDMÅLTID (brød, lam og tilbehør)
Forklaring:
		

Måltidet indledes med, at vi bryder brødet og vi deler dette, som billede på vores enhed i 				
Kristus: Livets brød

Læsning:

1. Kor. 10,16-17

		
		

Lederen bryder brødet, siger ordene: fordi der er ét brød er vi alle ét legeme….derefter brækker han/hun et 		
stykke af og giver til sidemanden, som gør det samme ved sin sidemand osv. Når alle har fået synges lovsangen.

Lovsang:		

Vi er dit folk og vi takker dig (sangark nr. 3)

		

Derefter fortsætter I med hovedmåltidet

9. TREDJE BÆGER VIN
Forklaring:

Efter at man havde spist, drak man det tredje bæger vin, så nu vil vi igen fylde glassene. Når alle har fået, vil vi
høre, hvordan Jesus og disciplene drak det tredje bæger - og bagefter vil vi drikke det:

Læsning:

Luk 22,20

10. ANDEN DEL AF LOVSANGEN
Lederen:		
		
		

Jesu blod frelser os fra dommen - ligesom påskelammets blod frelste israelitterne den første påskenat i Egypten.
Derfor har vi grund til at synge lovsange. Matthæus fortæller, at også Jesus og disciplene sluttede påskemåltidet
med at synge lovsange, nemlig Salme 115-118 (Matt 26,30). Det vil vi også gøre:

Læsning:

Læs evt. Salme 115-118

Lovsange:

Jesus Christ, I think upon your sacrifice (sangark nr. 4)
Jesus det eneste (sangark nr. 5)
Jesus du har gjort mig fri (sangark nr. 6)

		

			

11. FJERDE BÆGER VIN
Forklaring:

Gennem alle årene, hvor jøderne har levet spredt ud over hele jorden, har de hvert år sluttet påskemåltidet med
ordene »Næste år i Jerusalem«. Vi er også på vej til Jerusalem, nemlig det nye Jerusalem. Lad os høre om det:

Læsning:

Åb 21,1-4

Forklaring:

Lad os alle mødes i det nye Jerusalem!
Nu vil vi drikke det 4. og sidste bæger vin.

Bøn:

Fadervor (se sangark)

Lovsang:		

Min Jesus lad mit hjerte få (sangark nr. 7)
In Christ alone (sangark nr. 8)

