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Skærtorsdag, 1. april 2021: Matt. 26,17-30 

Af Mette Høyer Dansøn 

  

Salmer: 466 Vor Herres Jesu mindefest, Under nadveren: litanei i af Franz Schubert, 

476 Kornet, som dør i jorden 

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Den første dag under de 

usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvor vil du have, at vi 

skal forberede påskemåltidet til dig?« Han svarede: »Gå ind i byen til den og den, og 

sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet 

sammen med mine disciple.« Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og 

forberedte påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og 

mens de spiste, sagde han: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« De blev 

meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke mig, 

Herre?« Han svarede dem: »Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen 

med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om 

ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det 

menneske, om det aldrig var født.« Judas, som forrådte ham, spurgte: »Det er vel ikke 

mig, Rabbi?« Han svarede ham: »Du sagde det selv.« Mens de spiste, tog Jesus et 

brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; 

dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle 

heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes 

forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag 

jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.« Og da de havde 

sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. Matthæusevangeliet 26,17-30 

 

 

Dåben og nadveren er helt centrale i Den Evangeliske Lutherske kirke, som 

folkekirken er en del af. Det er de to steder, der er hellige, sakrale – det er vores 

sakramenter. (Hellig sakral – mente – til minde om)  

Et sakramente er en handling, som formidler Guds nåde til mennesker, og som er 

indstiftet af Kristus. Et sakramente skal indeholde både ord og tegn. Dåb er fx kun 

dåb, når både ordet lyder og barnet eller den voksne bliver overøst med vand.  Nadver 

er kun nadver, når vi får brød og vin, som er blevet indstiftet med ord.   

Kristus er til stede i, med og under brødet og vinen.  
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Sakramenter kaldes også hellige handlinger eller nådemidler.  

Vi har et særligt samvær med Kristus i dåb og i nadver. Det er her Kristus gør os rene 

– tilgiver synd. Synden vaskes væk, spises væk.  

I det sidste år er dåbstallet faldet og vi har haft ganske få gudstjenester med nadver. 

At vi har et faldende dåbstal, er jo bekymrende, man kan håbe det bliver indhentet og 

skyldes forsamlingsforbuddet uden for kirken, som har gjort at man ikke har kunne 

holde familiefester, -. og vi kan håbe at når alt bliver godt igen, og familier kan 

samles, at de så døber de udøbte børn, eller at de udøbte, når de kommer i 

konfirmationsalderen, vælger at lade sig døbe inden konfirmationen.  

Men hvad med den manglende altergang? Skal vi være bekymrede for de mange 

gudstjenester vi har holdt det sidste år uden altergang? Gør det noget at der går halve 

og hele år mellem at man går til nadver? Hvor ofte bør nadveren gentages?  

Søren Kirkegaards familie gik i 1800-tallet til altergangs gudstjenester næsten hver 

fredag – og når de havde modtaget nadveren, sagde de ”Tillykke med sakramentet” 

til hinanden. Men hyppighed af altergang og nadverindtagelse har varieret meget 

gennem tiderne. I dag er det sådan at mange døbte aldrig går til alters og modtager 

nadveren, og alligevel er de kristne… Der er også mange trofaste kirkegængere, der 

indtil det der corona kom og ændrede dagsordenen, kom og modtog nadver hver 

eneste søndag…   

Evangeliet til i dag handler om at Jesus bliver forrådt - at han forudser at Judas vil 

forråde ham  

Men når vi ikke går til nadver i lange tider, så forråder vi ikke Jesus. – Nadveren er 

ikke noget som vi skylder Jesus, det er et sted, hvor Jesus tjener os, opbygger os og 

giver os sit nærvær…  

Nadveren er indstiftet for vores skyld! Som et sted vi kan komme og være sammen 

med Jesus… Ja han vil gerne have vi gør det ofte, ”Gør dette, så ofte som I drikker 

den, til min ihukommelse”. Men vi falder ikke ud af vores dåbs nåde ved ikke at gå til 

nadver… Vi savner ”bare” det sted, hvor vi kan gå hen og være Jesus helt nær.  

Vi savner også, når vi ikke holder nadver, det sted, hvor vi er sammen med vore 

skære afdøde.  

I de fleste kirker er knæfaldet i en halvcirkel. Symbolet er, at den anden halve cirkel 

er i dødsriget, hvor vore afdøde er, og at vi ved nadveren har et fællesskab med dem. 

Vi sidder i hver vores del af gudsriget og er forbundne i sakramentet.  
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Her i Vestervang Kirke, der er symbolerne ikke helt som i gamle kirker. Vores 

knæfald er ikke en halvcirkel, men fællesskabet med vore afdøde bliver ikke mindre 

af det i nadveren.  

Alt dette – samvær med Kristus, samvær med vore kære afdøde, fællesskabet med de 

første disciple, alt dette har vi savnet alle de uger og måneder vi ikke har holdt 

nadver. – Men i dag vil vi holde nadver og vi nyde fællesskabet med vore kære 

afdøde.  

I dag vil vi opleve fællesskabet med hinanden i kirken. Opleve fællesskabet med 

disciplene som delte den første nadver i et rituelt fællesskab, hvor tiden bliver fjernet 

så vi bliver samtidige i Ånden – ligesom de var rituelt samtidige med dem, der indtog 

et måltid med usyret brød ved udfrielsen fra Egypten.  

I dag holder vi nadver – i dag er det vor herre Jesu Kristi mindefest. I dag, 

skærtorsdag tager vi imod indbydelsen og er Jesus helt nær.  

Amen. 

 
i i kristen tilbedelse og nogle former for jødisk tilbedelse, er en form for bøn, der bruges i gudstjenester og processioner 

og består af en række andragender. 


