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UGE 7: DØD OG GENOPSTANDELSE 

 

FØR DU BEGYNDER 
 

Det store billede 
Det er her vi skal hen… hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. 

 Stedfortrædende død – Jesus er Guds lam, som fjerner verdens synd. 
 Tilgivelse af synder. 
 Jesus er Herre over synd og død. 
 Jesus er Herre over alt! 
 Er Jesus Herre over dit liv? 

 

Slå den rigtige tone an 
Du behøver ikke at repetere punkterne hver gang, men vær undervejs opmærksom på at de rent 
faktisk efterleves. 

 Vi er her for at lære og for at forandres (det er ikke kun en social aktivitet, vi ønsker også at 
komme tættere på hinanden og at opbygge et fællesskab). 

 Ha’ det sjovt, hold tingene i gang og sørg for, at alle deltager 
 Udfordringer er velkomne – begge veje. 
 Stræb efter at være ærlige og dermed sårbare – altså lad maskerne falde. Det betyder 

også, at alt, hvad der siges, er fortroligt. 
  

Genopfrisk fortællingen fra sidste uge 
 Vi så hvordan Jesus levede sit liv. Overalt hvor han kom frem, flokkedes menneskemasser 

omkring ham, og han udførte mange mirakler og helbredte alle, som kom til ham. 
 Vi så, at Jesus har autoritet til at tilgive synder, har magt over naturen, har autoritet over 

dæmoner og kan vække døde til live igen. 
 Vi lærte om Guds rige, og at det er et rige, som findes i menneskers hjerter. 
 Vi så også et stærkt billede af en kærlig far, som blot venter på, at hans syndige børn skal 

komme hjem – så han kan overøse dem med tilgivelse og velsignelser. 
 Og vi så, at den eneste vej til Faren er gennem Jesus. 
 Hvad hæftede du dig mest ved i sidste uges fortælling? 
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FORTÆLLING & DIALOG 

 
Scene 1 – Død og opstandelse 
Fortællingen bygger på Matt 26-28; Mark 14-16; Lukas 22-24; Joh 13,17-20. 
 
Jesus og hans disciple drog op til Jerusalem for at være med i den store påskefest. Overalt hvor 
han kom frem, mødte han folk med inderlig medfølelse og hjalp dem med deres behov. 
Farisærerne og andre jødiske ledere blev mere og mere oprevede over, hvad Jesus sagde og 
gjorde. 

Han fortsatte med at fortælle mennesker, at han kunne tilgive deres synder. Det var specielt det, 
som gjorde de jødiske ledere rasende – de så det som den ultimative mangel på respekt overfor 
Gud. De forsøgte at lokke Jesus i en fælde, ved at få ham til at sige noget, som de kunne arrestere 
ham for. Men Jesus var for klog for dem. 

Mange af hans fortællinger pegede på de jødiske lederes hykleri. Jesus sagde, ”Når farisærerne og 
lærerne fortæller om Guds bud, så lyt til dem – men følg ikke deres eksempel. For de udlever ikke 
selv, hvad de lærer.” 

Ypperstepræsten mødtes med disse ledere for sammen at lægge planer for, hvordan de kunne 
fange Jesus og slå ham ihjel. ”Vi kan ikke arrestere ham her i påsken”, blev de enige om, ”for så vil 
det bare føre til optøjer.” 

Jesus og hans 12 disciple mødtes i et privat hjem for at fejre påsken. Under måltidet tog Jesus 
noget brød, takkede Gud for det, og brækkede det i nogle mindre stykker. Han gav det til sine 
disciple og sagde, ”Tag det og spis det, det er mit legeme, som gives for jer.” 

Så tog Jesus et bæger med vin og takkede Gud for det. Han gav dem bægeret og sagde, ”Drik alle 
sammen heraf. Det er mit blod givet for jer – en ny pagt mellem Gud og hans folk. Det udgydes for 
tilgivelse af de manges synder. Husk på mig, når I fremover spiser og drikker disse ting sammen.”  

Jesus fortalte dem, ”Når I ser, hvad der kommer til at ske i aften, så vil I alle sammen forlade mig. 
Det er en del af Guds plan, at jeg vil blive forrådt og dø. Men frygt ikke! Jeg vil opstå igen fra de 
døde!” Han vidste, at hans discipel Judas ville forråde ham, idet han ville bringe jødiske soldater 
for at fange ham senere den nat, når der ikke ville være andre til stede. 

Efter måltidet, og da det var blevet mørkt, gik Jesus ud for at bede. Fyldt af smerte og sorg 
tryglede han til Gud, ”Far, hvis der findes nogen anden løsning end min død – så lad det ske i stedet 
– men jeg vil gøre, hvad end der er din vilje.” 

Idet Jesus var færdig med at bede, dukkede Judas op sammen med en bevæbnet skare. Han hilste 
på Jesus med et kys – som var tegnet til vagterne om, hvem de skulle arrestere. 
Jesus sagde til dem, ”Er jeg en farlig kriminel, som I behøver våben til at anholde? Hvorfor anholdt I 
mig ikke i templet, hvor jeg har undervist hver dag? Nej, dette er et led i Guds plan, for at det skal 
ske, præcis som profeterne har forudsagt det for længe siden.” 

Da vagterne arresterede Jesus og drog af sted med ham, stak disciplene af og gemte sig. Vagterne 
slog Jesus og bragte ham til de jødiske ledere for at blive udspurgt. De spurgte, ”Er du Messias, 
Guds søn?” Jesus svarede, ”Det er jeg, og I vil en dag se mig sidde ved Guds højre hånd, som den 
der har al magt – og I vil se mig komme tilbage på himmelens skyer.” 

Da Jesus sagde dette, flåede ypperstepræsten sit tøj i stykker og råbte, ”Enhver, som påstår, at 
han er Gud, skal dø!” Så slog de Jesus i ansigtet og spyttede på ham.  
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Jesus blev bragt til den romerske guvernør, Pilatus, da jøderne ikke kunne henrette nogen uden 
officiel godkendelse. De jødiske ledere ophidsede folkemængden for at lægge pres på Pilatus, for 
at han skulle dømme Jesus til døden. De råbte, ”KORSFÆST HAM, KORSFÆST HAM!” 

Pilatus frygtede at en opstand ville bryde ud. Så han overdrog Jesus til de romerske soldater for at 
blive korsfæstet. Korsfæstelse var den mest grusomme og mest ydmygende måde at dø på. Jesus 
blev brutalt slået og pisket af soldaterne. De satte en krone af skarpe torne på hans hoved og 
lagde en purpur farvet kåbe på hans skuldre. Så grinede de og sagde, ”Hil dig – du jødernes 
konge.” Herefter fortsatte de natten igennem med at slå ham og med at håne ham.  

Tidligt om morgenen førte de ham ud til et sted, som blev kaldt hovedskalshøjen. Han blev 
behandlet som en kriminel og blev naglet fast til et kors af træ mellem to tyve. Mens han hang der 
råbte han, ”Far, jeg beder dig – tilgiv dem – for de ved ikke hvad de gør!”  

Ved middagstid blev himlen helt sort – og det var mørkt i tre timer over hele landet. Pludselig 
flængede det tykke forhæng, som hang i templet, i to dele, fra øverst til nederst. I samme øjeblik 
råbte Jesus, ”Far! Jeg giver mit liv til dig – det er fuldbragt!” 

Så trak Jesus vejret for sidste gang og døde. 

Soldaterne knuste benene på de to krimelle, som var korsfæstet ved siden af Jesus, for at 
fremskynde deres død. Men da de så, at Jesus allerede var død, knuste de ikke hans ben. For at 
være helt sikker på at han var død, stak en af soldaterne sit spyd i siden på ham – og blod og vand 
flød ud. 

Sent fredag aften blev hans legeme taget ned af korset, viklet ind i lange tøjstrimler og lagt i en rig 
mands gravsted. Så blev en stor sten rullet ind foran indgangen til graven, og romerske soldater 
blev sat til at holde vagt, så der ikke skete noget med hans legeme. 

(hold en pause …) 

Tidlig søndag morgen gik nogle af de kvinder, som havde vandret sammen med ham, ud til graven 
for at gøre hans legeme klar til begravelsen. Da de ankom til graven så de, at stenen var rullet til 
side, og at soldaterne var væk! 

Pludselig dukkede to engle op og sagde, ”Hvorfor er I overraskede? I leder efter Jesus, men han er 
ikke her, han er blevet oprejst fra de døde.” 

Kvinderne var begejstrede men også samtidig bange, så de skyndte sig tilbage til disciplene for at 
fortælle dem de fantastiske nyheder. Nogle af dem løb tilbage til graven for selv at tjekke det hele 
ud. 

Men Jesus var der ikke! 

Men Jesus viste sig for disciplene og mange andre i de næste 40 dage. De rørte ved ham, de så 
ham spise, og han udførte igen mirakler. Jesus mindede dem om hans undervisning om Riget, og 
han åbnede deres sind, så de forstod, hvordan alle fortællingerne i Det Gamle Testamente pegede 
frem mod ham. Over 500 mennesker så ham i live.  
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Scene 1 dialog – Død og opstandelse 
Husk det er en dialog – ikke en quiz. ”Svarene” under hvert spørgsmål er for at hjælpe lederen til 
at guide dialogen hen på centrale temaer og pointer. 
 
1) Hvorfor rejste Jesus til Jerusalem? Hvad ved vi om denne fest? 
 
2) Hvordan minder historien om den første påske dig om Jesu død? 

Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 
 Jesus er påskelammet, som fjerner verdens synd. 

 
3) Hvorfor, tror du, ønskede de jødiske ledere at slå Jesus ihjel? 

 
4) Hvad mente Jesus, da han sagde, ”Tag dette og spis det, det er mit legeme givet for jer” og 

”… drik dette, det er mit blod givet for jer – en ny pagt mellem Gud og hans folk?” 
 

5) Hvad var Guds gamle pagt med sit folk? Hvad tror du, at denne nye pagt går ud på? 
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 
 Pagten blev oprindelig givet til Abraham … Jeg vil være jeres Gud, og I skal være mit folk. 
 Jeg vil være jeres Gud, OG jeg vil sætte jer i stand til at være mit folk. At holde jeres del af 

pagten. Gud vil holde begges dele af den nye pagt. 
 
6) Hvorfor blev forhænget i templet flået midt over? Hvad adskilte forhænget? 

Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 
 Syndige mennesker var skilt fra Gud og hans nærvær. 

 
7) Hvordan opfyldte Jesus profeternes forudsigelser om den kommende Messias? 

Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 
 Han ville opfylde ethvert løfte, som Gud havde givet til Abraham, Isak og deres 

efterkommere. 
 Han ville blive slået, pisket og såret. 
 Han ville blive stillet for domstolen og smidt i fængsel. 
 Hans hænder og fødder ville blive gennemborede. 
 Han ville blive slået ihjel som en kriminel og blive begravet i en rig mands grav. 
 Gud ville lægge skylden for alle menneskers synder på ham. 
 Hans liv ville blive et offer for os. 
 På grund af ham, ville mange få deres forhold til Gud bragt i orden. 

 
8) Kan du huske, hvad Jesus sagde, mens han hang på korset? 

Det er måske nødvendigt, at du minder dem om: 
 ”Far, tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør?” 

 
9) Hvordan var det muligt for Jesus at tilgive dem, som slog ham ihjel?  

 

10) Tror du, at Gud kan tilgive, hvad du har gjort i dit liv? 
 

11) Tror du, at han har tilgivet dig? 
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12) Hvordan er Jesu opstandelse fra de døde helt afgørende? Had viser det os om ham? 
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 
 Han overvandt døden – som er resultatet af menneskers synd og oprør! Han døde som en 

stedfortræder for os – for at tage straffen for vores synder. Men ikke alene det. Han 
sikrede også et nyt liv til os. 
 

13) Ud fra hvad vi ved om Jesus og hans undervisning, hvordan kunne mennesker blive sat fri fra 
straffen for synd … sat fri fra død og adskillelse fra Gud? 
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 
 Ved at tro på – ved at sætte deres lid til – Jesu død og opstandelse på deres vegne. Ved at 

give Jesus lov til at være stedfortræder for deres synder, og ved at give ham lov til at give 
hans perfekte retfærdighed i bytte for deres uretfærdighed. 

 Ved at bevæge os væk fra et liv efter vores eget hoved, til et liv hvor vi stoler på Guds veje 
og ledelse. 
 

Vi har nu brugt syv uger på at se på denne fortælling… som er den sande fortælling om verden 
og om vores liv. Det er en historie om en hellig Gud, som lige fra starten af har efterstræbt 
syndefulde og oprørske mennesker med et brændende ønske om, at genoprette et nært og 
kærligt forhold til dem.  
 
14) Hvis dette IKKE er din historie... hvad er så din historie? 

Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 
 Er din historie primært om Gud eller om dig selv? 
 Hvilken historie lever du lige nu efter? 

 
John Stott: 

”Essensen af synd er, at vi har sat os i Guds sted – mens essensen af frelse er, 
at Gud har sat sig i vores sted. Vi har sat os selv, hvor kun Gud fortjener at være – 

og Gud har sat sig selv, hvor kun vi fortjener at være.” 
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LEV DET UD 

  

UGE 7: DØD OG OPSTANDELSE 

 

noget at tænke over … 

 Hvis du aldrig har givet Jesus lov til at være herre i dit liv og udvekslet hans retfærdighed 
for din uretfærdighed – hvad er så årsagen? Hvad holder dig tilbage fra at acceptere hans 
fantastiske tilbud om frelse og om at være Kongen i dit liv? Bed Gud om at vise dig, hvad 
der holder dig tilbage. Prøv i løbet af ugen at tale med en, som du har tillid til. Det er den 
vigtigste beslutning, som du nogensinde vil stå overfor. 

 Brug noget tid i denne uge på at notere, hvilke områder i dit liv, hvor du stadig agerer, som 
om du var kongen. Hvorfor tror du stadig, at du behøver at være den, der bestemmer i 
netop dette område eller situation? 

 Mediter over det faktum, at hvis du har frelse gennem Jesus, så har du også hans nye liv. Et 
liv som aldrig vil slutte! Hvordan ændrer, eller skulle dette ændre, din tankegang og dit 
hjertes reaktion på hverdagsting i livet? 

 Hvis du har sat din lid til Jesus – så er dine synder tilgivet. Alle sammen! For hvilke synder i 
dit liv – i fortiden eller for tiden – har du svært ved at begynde at acceptere hans tilgivelse? 

 Hvis du tror, at Gud har tilgivet dig, så lad ham lede dig til at tilgive andre, som har krænket 
dig (Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den 
anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre – Kol 3,13) 
 

noget at læse om … 

Mattæus 26-28; Markus 14-16; Lukas 22-24; Johannes 13,17-20 
Læs det - eller hør det f.eks. online på http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline 
 
Hvem er denne Jesus? Tim Keller undersøger mulige forklaringer på, hvem Jesus er, og hvad det 
betyder for os. http://bit.ly/keller-who 
 
Har du dræbt Herlighedernes Herre? John Piper ser på Peters prædiken Pinsedag og på, hvordan 
Gud anerkender Jesus som Herre. http://bit.ly/piper-kill 
 
8 grunde til hvorfor jeg tror, at Jesus opstod fra de døde af John Piper http://bit.ly/piper8 
 
Evangeliet på alle dets måder. Tim Keller forklarer, at evangeliet, ligesom Gud selv, er en og 
samtidig meget mere end det http://bit.ly/keller-forms 
 
Huskevers (til at fastholde nogle af hovedpunkterne i denne uges fortælling) 

For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Rom 6,23 

For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham 
fra de døde, skal du frelses. Rom 10,9 

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke 
skal fortabes, men have evigt liv Joh. 3,16 

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline
http://bit.ly/keller-who
http://bit.ly/piper-kill
http://bit.ly/piper8
http://bit.ly/keller-forms

