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Salmisten skriver: Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?  
Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig.  
Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro.  
Du troner som den hellige, du, som Israel lovsynger.  
Vore fædre stolede på dig, de stolede på dig, og du udfriede dem.  
De klagede til dig og blev reddet, de stolede på dig og blev ikke gjort til skamme.  
Men jeg er en orm, ikke en mand, en skændsel for mennesker, foragtet af folk.  
Alle, der ser mig, spotter mig, de vrænger mund og ryster på hovedet: »Han har overgivet 
sin sag til Herren, lad ham udfri ham, han må redde ham, han holder jo af ham!«  
Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var 
jeg overladt fra min fødsel, fra moders liv var du min Gud.  
Hold dig ikke borte fra mig, for nøden er nær, og ingen hjælper mig! Stærke tyre omgiver 
mig, Bashanbøfler omringer mig; rovgriske og brølende løver spærrer gabet op mod mig.  
Jeg er som vand, der hældes ud, alle mine knogler falder fra hinanden, mit hjerte er som 
voks, det smelter i livet på mig.  
Min gane er tør som et potteskår, min tunge klæber til gummerne, du lægger mig i dødens 
støv.  
Hunde omgiver mig, en flok af forbrydere står omkring mig; de har gennemboret mine 
hænder og fødder, jeg kan tælle alle mine knogler.  
De ser på mig med skadefryd, de deler mine klæder mellem sig, de kaster lod om min 
klædning.  
Men du, Herre, hold dig ikke borte, du, min styrke, skynd dig til hjælp!  
Red mit liv fra sværdet, mit dyrebare liv fra hundene, frels mig fra løvens gab, fra 
vildoksernes horn! Salmernes Bog 22,2-22a 
 
Eller: 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 
Se, min tjener får lykken med sig, 
      han knejser, han ophøjes og løftes højt. 
       Som mange gyste over ham 
      – så umenneskeligt ussel så han ud, 
      så ussel var hans skikkelse blandt mennesker – 
       sådan hensætter han mange folk i forundring, 
      over ham lukkes munden på konger; 
      for det, de ikke har fået fortalt, ser de, 
      og det, de ikke har hørt, indser de. 
Hvem troede på det, vi hørte? 
      For hvem blev Herrens arm åbenbaret? 
        Han skød op foran Herren som en spire, 
      som et rodskud af den tørre jord. 
      Hans skikkelse havde ingen skønhed, 
      vi så ham, men vi brød os ikke om synet. 



        Foragtet og opgivet af mennesker, 
      en lidelsernes mand, kendt med sygdom, 
      én man skjuler ansigtet for, 
      foragtet, vi regnede ham ikke for noget. 
        Men det var vore sygdomme, han tog, 
      det var vore lidelser, han bar; 
      og vi regnede ham for en, der var ramt, 
      slået og plaget af Gud. 
       Men han blev gennemboret for vore overtrædelser 
      og knust for vore synder. 
      Han blev straffet, for at vi kunne få fred, 
      ved hans sår blev vi helbredt. 
       Vi flakkede alle om som får, 
      vi vendte os hver sin vej; 
      men Herren lod al vor skyld ramme ham. 
       Han blev plaget og mishandlet, 
      men han åbnede ikke sin mund; 
      som et lam, der føres til slagtning, 
      som et får, der er stumt, mens det klippes, 
      åbnede han ikke sin mund. 
       Fra fængsel og dom blev han taget bort. 
      Hvem tænkte på hans slægt, 
      da han blev revet bort fra de levendes land? 
      For mit folks synd blev han ramt. 
       Man gav ham grav blandt forbrydere 
      og gravplads blandt de rige, 
      skønt han ikke havde øvet uret, 
      der fandtes ikke svig i hans mund. 
       Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. 
      Når hans liv er bragt som skyldoffer, 
      ser han afkom og får et langt liv, 
      og Herrens vilje lykkes ved ham. 
        Efter sin lidelse ser han lys, 
      han mættes ved sin indsigt. 
      Min tjener bringer retfærdighed til de mange, 
      og han bærer på deres synder. 
       Derfor giver jeg ham del med de store, 
      med de mægtige deler han bytte, 
      fordi han hengav sit liv til døden 
      og blev regnet blandt lovbrydere. 
      Men han bar de manges synd 
      og trådte i stedet for syndere. 
 Esajas' Bog 52,13-15 ; Esajas' Bog 53,1-12 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 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, hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, én på hver side, med 
Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: »Jesus fra 
Nazaret, jødernes konge.« Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev 
korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes 
ypperstepræster sagde nu til Pilatus: »Skriv ikke: ›Jødernes konge‹, men: ›Han sagde: Jeg 
er jødernes konge‹.« Pilatus svarede: »Hvad jeg skrev, det skrev jeg.« 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 øverst 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 opfyldelse: De delte mine klæder mellem 
sig, de kastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså. Men ved Jesu kors stod 
hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin 
mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: »Kvinde, dér er 
din søn.« Derpå sagde han til disciplen: »Dér er din mor.« Fra den time tog disciplen hende 
hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften skulle 
opfyldes, sagde han: »Jeg tørster.« Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp 
fyldt med eddiken på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået 
eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt.« Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Det var 
forberedelsesdag, og for at legemerne ikke skulle blive hængende på korset sabbatten over 
– for det var en stor sabbatsdag – bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte 
blive knust og de døde taget ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på 
den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han 
allerede var død, knuste de ikke hans ben, men en af soldaterne stak ham i siden med et 
spyd, og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det, har vidnet om det, for at også 
I skal tro – og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt. Dette skete, for at 
det skriftord skulle gå i opfyldelse: »Ingen af hans knogler må blive knust.« Og atter et andet 
skriftord siger: »De skal se hen til ham, de har gennemboret.« Johannesevangeliet 19,17-37 
 
Eller: 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da de førte Jesus ud, greb de fat i en 
mand, som kom ude fra marken, og han hed Simon og var fra Kyrene; ham lagde de korset 
på, for at han skulle bære det bag efter Jesus. En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt 
også kvinder, som jamrede og græd over ham. Jesus vendte sig om mod dem og sagde: 
»Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn! For der 
kommer dage, da man vil sige: Salige er de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke 
fødte, og de bryster, som ikke gav die. Da skal man sige til bjergene: Fald ned over os! og til 
højene: Skjul os!   For gør man sådan med det grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det 
visne?« 
Også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da 
de kom til det sted, som kaldes Hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne dér, den 
ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde: »Fader, tilgiv 
dem, for de ved ikke, hvad de gør.« Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem.  Og 
folket stod og så på. Også rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde: »Andre har han frelst, 
lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte.« Også soldaterne kom 
hen og hånede ham; de rakte ham eddike og sagde: »Hvis du er jødernes konge, så frels 
dig selv.« Der var nemlig sat en indskrift over ham: »Han er jødernes konge«. Den ene af de 



forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: »Er du ikke Kristus? Frels dig selv og 
os!« Men den anden satte ham i rette og sagde: »Frygter du ikke engang Gud, du som har 
fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han 
har intet ondt gjort.« Og han sagde: »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.« Og Jesus 
sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.«  Og det var 
nu omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den niende time, fordi 
solen formørkedes; og forhænget i templet flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med 
høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han. 
Da officeren så, hvad der skete, priste han Gud og sagde: »Den mand var virkelig 
retfærdig.« Da alle de skarer, som var strømmet sammen til dette skue, så, hvad der skete, 
slog de sig for brystet og vendte hjem. Alle de, som kendte ham, også de kvinder, som var 
fulgt med ham fra Galilæa, stod og så alt dette på afstand. Lukasevangeliet 23,26-49 
 


