
BARUCH HA-BA – Velkommen til påskefejring 

Lad os alle bede: 

Salme 118, v 26- 29. Læses vekselvis mellem forsanger og deltagere: 

V 26 Velsignet være han som kommer, i Herrens navn! Vi velsigner jer fra Herrens tempel. 

V 27 Herren er Gud, han skal give os lys. Lad festprocessionen danne kæde helt op til alterets horn! 

V 28 Du er min Gud, jeg takker dig, min Gud jeg priser dig. 

V 29 Tak Herren for han er god, hans trofasthed varer til evig tid.  

 TAKSIGELSE FOR LIVET OG TÆNDING AF PÅSKELYS 

Lystænding 

”Lovet være du, Herre vor Gud, verdens konge, som har helliget os ved sine bud, og befalet os at 
tænde festlys.” 

De to lys på bordene tændes af en mor! 
 
Måltidslederen: 
Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som har skabt vinstokkens frugt. 
Det første bæger vin fyldes (Helligelsens bæger) 

Alle: 
Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som har udvalgt os og har helliget os ved sine 
bud. I din kærlighed har du, Herre, vor Gud, givet os festdage til glæde, højtidsdage til fryd, denne 
dag, det usyrede brøds fest, vor befrielses tid til hellig festforsamling som minde om udgangen af 
Egypten (-�),� og til minde om, at Jesus, din enbårne Søn, vor Messias, døde for os, og at hans 
blod blev udgydt for vor skyld. 

Det første bæger vin drikkes – imens alle læner sig til venstre og siger ”la chaim” (For livet) 

‘FORRET’ 

På Jesu tid var det almindeligt at begynde måltidet med en lille ‘forret’. Det kunne være lidt 
grøntsager, der blev dyppet i en dressing. Men påskeaften var det anderledes. Ved påskemåltidet 
dyppede man forretten i saltvand - for at mindes israelitternes bitre tårer under slaveriet i Egypten. 

FORTÆLLINGEN OM PÅSKEN I DET GAMLE TESTAMENTE 

Hovedformålet med påskemåltidet er, at vi skal mindes alt det, Gud har gjort i påsken for at frelse 
mennesker. Særligt børnene skulle gennem påskemåltidet lære om Guds redning af jøderne i 
Egypten. 



  

Barn 1: Hvorfor er denne aften anderledes end alle andre aftener? På alle andre aftener spiser 
vi enten syret eller usyret brød. I aften spiser vi kun usyret brød. 

 

Barn 2: Hvorfor er denne aften anderledes end alle andre aftener? På alle andre aftener spiser 
vi alle slags grøntsager sammen. I aften spiser vi bitre urter for sig selv. 

Barn 3: Hvorfor er denne aften anderledes end alle andre aftener? På alle andre aftener 
dypper vi ikke forretten. I aften dypper vi forretten i saltvand. 

Barn 4: Hvorfor er denne aften anderledes end alle andre aftener? Alle andre aftener spiser 
og drikker vi, idet vi sidder oprejst, men i aften skal vi alle læne os til siden.  

For at svare på disse spørgsmål skal vi høre beretningen fra Det Gamle Testamente om dengang, 
Gud frelste Israels folk ud af slaveriet i Egypten. 

Læsning: 2 Mos 12,8-14 

Måltidsleder: 

Nu burde vi jo lige sætte en spand mudder ind på bordene, så vi lave mursten og på den måde 
mindes det, israelitterne blev tvunget til i Egypten. Men det vil vi nu ikke! I stedet for har vi lavet 
noget spiseligt »mudder«. Det hedder charoset, og det skal vi nu spise for at mindes israelitternes 
slaveri i Egypten.  

ANDET BÆGER VIN 

Måltidsleder: Nu vil vi fylde glassene igen. Vi mindes de ti plager, ved at dryppe ti dråber vin på 
tallerken.  

Remse: 

Vand til blod og frøers mængde, 
myg dernæst Egypten trængte, 
bremser, kvægpest, bylders nød, 
hagl, græshopper, mørke, død. 
 

Lad os synge: 

When Israel was in Egypts land, let my people go; 
Oppressed so hard they could not stand, let my people go. 

Go down Moses, way down to Egypts land 
Tell old Pharaoh, to let my people go. 

Thus said the lord, bold Moses said, let my people go; 
If not I´ll smite your first born dead, let my people go. 



Go down… 
No more shall they in bondage toil, let my people go; 
Let them come out with Egypts spoil, let my people go. 

Go down… 
 
Vi maler blod på dørstolperne… 
 
Det andet bæger vin drikkes – imens alle læner sig til venstre og siger ”la chaim” (For livet) 

Vi tager et stykke brød og dypper det i de bitre urter og spiser det. Det minder os om trængslerne 
under Farao. 

Måltidsleder  

Påskelammet reddede israelitterne fra døden i Egypten. Før hørte vi, at Det Nye Testamente siger, 
at »også vores påskelam er slagtet, nemlig Kristus« (1 Kor 5,7). Jesus døde altså som et påskelam 
for os.  

:/: Min Gud er så STOR,  
så stærk og så mægtig,  
de’r intet umuligt for ham :/:  
Hans hænder har skabt  
Hver bjerg og hver dal,  
hvert hav, og hver eneste stjerne  
Min Gud er så STOR,  
så stærk og så mægtig,  
de’r intet umuligt for ham 
 

TREDJE BÆGER VIN 

Det tredje bæger drikker vi for at mindes, at Jesus skærtorsdag aften for første gang havde nadver 
med sine disciple.  

Lukas 22,19-20 

Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for 
jer. Gør dette til ihukommelse af mig!«  Ligeså tog han bægeret efter måltidet og sagde: »Dette 
bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. 

Hil dig, Frelser og Forsoner! 
Verden dig med torne kroner, 
du det ser, jeg har i sinde 
rosenkrans om kors at vinde, 
giv dertil mig mod og held! 



Hvad har dig hos Gud bedrøvet, 
og hvad elsked du hos støvet, 
at du ville alt opgive 
for at holde os i live, 
os dig at meddele hel? 

Ja, jeg tror på korsets gåde, 
gør det, Frelser, af din nåde. 
Stå mig bi, når fjenden frister! 
Ræk mig hånd, når øjet brister! 
Sig: vi går til Paradis! 

MÅLTID 

FJERDE BÆGER VIN – For vort håb. 

Måltidsleder:  

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 alle mødes i det nye Jerusalem! 

Alle:  

Hosianna, du Davids Gud. Marana ta – vor Herre, kom! 

Måltidleder: Herren Jesu nåde vlre med alle! 

Alle svarer Amen. 

Det fjerde bæger vin drikkes – imens alle læner sig til venstre og siger ”la chaim” (For livet) 

Alle:  

Fadervor 

 


