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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 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. Hans udseende var som lynild og hans klæder 
hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. 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.« Og de skyndte sig 
bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple 
det. Matthæusevangeliet 28,1-8 
 
 

Prædiken: 

Opstandelse. 

Det kunne vi godt have brug for. Egentlig taler vi ikke om andet. Det er på én gang blevet 
meget konkret, og samtidig helt ude af proportioner. Vi taler om et helt lands opstandelse, 
men det er kun fordi, det er det, vi her i Danmark har nogen som helst kontrol over. Faktisk 
handler det om hele verdens genopstandelse. Og hvornår det kan ske, ved ingen. 
 
Derfor er det på sæt og vis meget godt, vi ikke fejrer påske som vi plejer. For opstandelsen 
er ikke endnu. Statsministeren taler om en genåbning EFTER påske. Det blev diskuteret, 
om vi i kirken alligevel skulle afholde påskegudstjenester i dag. Ud over de forskellige 
problemer ved det, kunne man diskutere, om der var så meget at fejre. Jo, Jesu Kristi 
opstandelse selvfølgelig, men uden for kirken ville verden stadig være den samme, lige 
lukket ned. Og Jesus er jo opstanden hver dag på året. Vi fejrer det faktisk hver søndag, 
når vi kan, men det er jo ikke fordi vi i kirken laver nogle forskellige fixfaxerier, og så 
genopstår han igen. Som forne tiders solkult, der ofrede til solen, så den stod op igen.  
 
Jesus er opstanden!  
 
Ja, men det var han også i går! 
 
Under normale omstændigheder er det både praktisk og festligt at fejre det på samme 
tidspunkt. Og det er ikke at nedgøre påsken, at minde om at den – også - er en praktisk 
foranstaltning. Enhver, der har skulle holde fest, véd hvor meget planlægning, der er i det 
– helt ned til, hvor folk skal sidde. 
 

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/28#1-8


Når det er sagt, så kan man så absolut holde påske og andre gudstjenester for sig selv, 
hvis man vil. Der findes gudstjenester på nettet og i fjernsynet og radioen, hvis man 
ønsker det. Men at læse denne prædiken, og dermed rette tanken hen på Gud, kan også 
være en gudstjeneste. Endnu bedre hvis man gør det med andre. Jesus siger det selv: 
”Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem”. Det kan være 
grænseoverskridende, men hvis man spurgte en ægtefælle, forælder, søskend eller ven – 
evt. over telefonen – at læse en tekst fra Bibelen højt og bede en bøn, så ville det være 
gudstjeneste. Og måske dybere følt end den traditionelle. 
 
Men lige nu: Hvorfor ikke sige med høj og klar stemme:  
 

HERREN ER VIRKELIG OPSTANDEN! 
 
Det er han! 
 
Og det er påske, det er påskedag, en påskedag vi aldrig glemmer! 
 
Det er der også noget godt ved. 
 
Amen 
 
Påskedags øvrige tekster: 
 
Salmisten skriver:  
Jeg blev stødt ned og var ved at falde, men Herren kom mig til hjælp.  
Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse.  
Der lyder jubel og sejrsråb i de retfærdiges telte: Herrens højre hånd bringer sejr, Herrens 
højre hånd er løftet, Herrens højre hånd bringer sejr! Jeg skal ikke dø, men leve og 
fortælle om Herrens gerninger.  
Herren tugtede mig hårdt, men han overgav mig ikke til døden. Salmernes Bog 118,13-18 
 
Eller 
Salmisten skriver:  
Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren!  
Her er Herrens port, her går de retfærdige ind!  
Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten, bygmestrene vragede, er 
blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vore øjne.  
Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den. Herre, frels dog! Herre, lad 
det lykkes! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!  
Vi velsigner jer fra Herrens tempel. Herren er Gud, han skal give os lys. Lad 
festprocessionen danne kæde helt op til alterets horn!  
Du er min Gud, jeg takker dig, min Gud, jeg priser dig.  
Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid. Salmernes Bog 118,19-29 
 
* Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi 
fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi 
opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger 
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gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til 
at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må 
lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det 
forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og 
ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu 
uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til 
troens mål, jeres sjæles frelse. Første Petersbrev 1,3-9 
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