LANGFREDAG
Jesu 7 ord fra korset
1) Lukas 23,34: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.«
"Father, forgive them, for they do not know what they do."
2) Lukas 23,43: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.«
"Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise."
3) Johannes 19,26-27: Jesus sagde 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.
Jesus said to his mother: "Woman, this is your son." Then he said to the disciple: "This is your mother."
4) Matthæus 27,46 og Markus 15,34: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« — det betyder: »Min Gud, min Gud!
Hvorfor har du forladt mig?«
"My God, my God, why have you forsaken me?"
5) Johannes 19,28: »Jeg tørster.«
"I thirst."
6) Johannes 19,30: »Det er fuldbragt.«
When Jesus had received the wine, he said, "It is finished;"
7) Lukas 23,46: Jesus råbte med høj røst: »Fader, I dine hænder betror jeg min ånd!«
Jesus cried out in a loud voice, "Father, into your hands I commend my spirit."

Hvad sagde de andre, som så Jesus på korset?
Folk, som gik forbi: ”Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse!” Hvad svarede Jesus på det? Han
sagde ikke noget, for de havde jo ret. Han kunne ikke frelse sig selv. Han måtte dø for deres synder. Han
kunne ikke. Han kunne kun blive på korset. Kærligheden bandt ham. Lydigheden bandt ham. Troen bandt
ham.
To røvere: De spottede Jesus. I lidelsen er der ingen barmhjertighed.
Men den ene røver sagde noget helt nyt! Hvordan gik det til? Fordi Jesus havde bedt om tilgivelse. Gud
havde hørt det. Og fordi røveren havde hørt det. Sådan får vi troen på Jesus: Fordi Jesus beder for os, fordi
Gud Fader hører Jesu bønner. Og fordi Gud taler til os om tilgivelse. Sådan.
Hvad sagde hans mor og Johannes? Hans mor græd og stod sammen med Johannes og så på. Et sværd
gik gennem hendes hjerte. Johannes tog Maria hjem til sig. Han talte uden ord.
Hvad sagde andre? Hør – han kalder på Elias – lad os se … De gav ham eddike. Afventende Hvad sagde officeren ved korset som stod for henrettelsen? Sandelig, han var Guds søn!

Hvad siger vi?







Vi bekender med officeren vor tro! ”Trosbekendelsen”.
Vi siger som røveren: ”Jesus, tænk på mig, når du kommer i dit rige!”
Vi må - uden ord – tage imod hinanden i familien, som Johannes og Jesu mor blev hinandens mor
og søn.
Med Jesus kan vi hver aften lægge os til at sove med ordene: ”Fader, i dine hænder betror jeg min
ånd”.
Sammen med syge og døende, som er døbt og tror på Jesus, kan vi sige: ”Fader, i dine hænder
betror jeg min ånd!”
Når vi tager afsked og dør, har vi af Jesus lært at sige: ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd”.
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Klokkeringning, præludium, indgangsbøn
167: Hil dig, frelser og forsoner.
P: Herren være med jer!
M: Og med din ånd!
P: Herre Gud Fader i Himlen!
M: Forbarm dig over os!
P: Herre Jesus, vor frelsermand!
M: Forbarm dig over os!
P: Herre Helligånd, vort lys og vor trøst!
M: Forbarm dig over os!
P: Vi har syndet med vore forfædre!
M: Vi har forskyldt din vredes domme!
P: Herre, handl ikke med os efter vore synder! M: Og betal os ikke efter vore misgerninger!
P: O Herre, hør vor bøn!
M: Og lad vor røst komme til dig!
P: Gud tilgiver og bærer over med synd. Gud gemmer ikke evigt på vrede, men er nådig.
Han har kastet alle vore synder på Kristus.
P: Lad os derfor bede! (Langfredagsbøn. Se salmebogen s.985) M: Amen

P: Lad os høre Guds ord!
M: Lær mig, Herre, din vej, lær mig, Herre, din vej!
Jeg vil vandre i din sandhed, jeg vil vandre i din sandhed!
Læsning fra 1 Mosebog 22,1-18
Alt mit håb satte jeg til Gud, og han bøjed’ sig til mig og hørte mit råb, / han trak mig
op af undergangens grav, op af slam og dynd. / Han satte mine fødder på en klippe, og
gjorde mine skridt faste, / han la’ i min mund en ny sang, en lovsang til vor Gud.
Bibelkor Sl 40,2-4

Læsning fra 1 Korintherbrev 15,1-9
166: Gak under Jesu kors at stå.
Læsning fra lidelseshistorien, afsnit 17-18-19-20-21 (se salmebogen s. 1187-1189)
JESUS, tænk på mig, når du
kommer i dit rige! Jesus,
tænk på mig, når du
kommer i dit rige!
Lukas 23,42

KORT PRÆDIKEN: Jesu 7 korsord, andres ord og vores
437: Af dybsens nød
P: Herren være med jer!
P: Lad os alle bede! (se salmebog s.1192)
P: Velsignelsen.

M: Og med din ånd!
M: Amen!
M: Amen, amen, amen!

189: Min Jesus lad mit hjerte få (v4 gentages på anden melodi og der sluttes med v2)
Udgangsbøn og Udgangsvers 178: Skriv dig, Jesus.

