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Praktiske
bemærkninger
Påske på slottet er en musikalsk gennemgang af påskens dramatiske
begivenheder. Arrangementet er gennemført i et samarbejde med Kirke
Saaby-Kisserup og Rye-Sonnerup pastorater og finansieret af Lejre
provsti.
Påske på slottet består af fem
forskellige stationer
Første station er palmesøndag, som finder sted i haven foran slottet.
Stationen markerer Jesu indtog i Jerusalem.
Anden station er skærtorsdag og markerer Jesu sidste måltid med sine
disciple. Begivenheden finder sted på slottets ovensal.
Tredje station er langfredag, hvor Jesu korsfæstes. Det er en mørk og
sort dag og dagen udspiller sig musikalsk i slottets dagligstue.
Fjerde station er påskemorgen, hvor Jesu opstod fra de døde. Den store
begivenhed foregår i slottets festsal
Femte station er laden, hvor nadveren fra skærtorsdag fortsætter med et
fælles måltid.
Vigtig information om, hvordan man besøger de fem forskellige
stationer
Efter optrinnet i parken bevæger man sig ind på slottet. Her kan man
vælge mellem, hvilken station man ønsker at besøge. Det vil ikke for alle
være muligt at besøge stationerne i kronologisk rækkefølge. Kommer
man til en station med mange mennesker, går man videre til en anden
station med færre mennesker og kan så vende tilbage til den station,
man før har besøgt. Det er vigtigt, at man respekterer, at man ikke kan
være mere på hver station end max ti minutter! Gennemgangen af
påskens begivenheder vil vare 50 minutter.
Efter de 50 minutter på slottet vil der være suppe, øl og brød i laden.
Mad og drikke er gratis. Men der er opstillet to indsamlingsbøtter. Vi
samler ind til hjælp til forfulgte kristne. Pengene bliver sendt til Det danske Bibelselskab, som formidler dem videre. Har man ikke kontanter på
sig, kan man støtte indsamlingen på mobilpay 91007. Vi opfordrer alle til
at støtte indsamlingen som tak for mad!

Palmesøndag
Medvirkende: Sanger Therese Harris
Buus Nielsen, sopran
Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken
og hældte olien ud over hans hoved. Men
nogle blev vrede og sagde til hinanden:
»Hvorfor ødsle sådan med olien? Denne
olie kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og givet til de fattige.« Og de
overfusede hende. Men Jesus sagde: »Lad
hende være! Hvorfor gør I det svært for
hende? Hun har gjort en god gerning mod
mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I
vil, kan I gøre godt mod dem; men mig har
I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme
til begravelsen. Sandelig siger jeg jer: Hvor
som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles
til minde om hende.« Mark 14,3-9

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til
Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to
disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind
i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde
et æsel, som står bundet med sit føl. Løs
dem, og kom med dem. Og hvis nogen
spørger jer om noget, skal I svare: Herren
har brug for dem, men vil straks sende dem
tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
»Sig til Zions datter: Se, din konge kommer
til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og
på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og
gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De
kom med æslet og føllet og lagde deres
kapper på dem, og han satte sig derpå.
Den store folkeskare bredte deres kapper
ud på vejen, andre skar grene af træerne
og strøede dem på vejen. Og skarerne, som
gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:
»Hosianna, Davids søn! Velsignet være han,
som kommer, i Herrens navn! Hosianna i
det højeste!« Matt 21,1-9

Skærtorsdag

da de havde sunget lovsangen, gik de ud til
Oliebjerget. Matt 26,17-30

Langfredag

Medvirkende: Dirigent Peter Bernhard og
pianist Kasper Daugaard. Gospel Ensemble, synger et bredt udvalg af gospelsange med stort fokus på det glade
budskab, som gospel netop er.

Det var før påskefesten, og Jesus vidste,
at hans time var kommet, da han skulle gå
bort fra denne verden til Faderen; han havde
elsket sine egne, som var i verden, og han
elskede dem indtil det sidste. Og mens de
holdt måltid – Djævelen havde allerede sat
sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen
havde lagt alt i hans hænder, og at han var
udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud –
så rejser Jesus sig fra bordet og lægger
sin kjortel, tager et klæde og binder det om
sig. Derefter hælder han vand op i et fad
og giver sig til at vaske disciplenes fødder
og tørre dem med klædet, som han havde
bundet om sig. Han kom så til Simon Peter,
og Peter sagde til ham: »Herre, vasker du
mine fødder?« Jesus svarede ham: »Hvad
jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal
du forstå det.« Peter sagde: »Aldrig i evighed
skal du vaske mine fødder.« Jesus svarede:
»Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og
del sammen med mig.« Simon Peter sagde
til ham: »Herre, så ikke kun fødderne, men
også hænderne og hovedet!« Jesus sagde til
ham: »Den, der er badet, behøver ikke at få
vasket andet end fødderne, men er ren over
det hele. Og I er rene; dog ikke alle.« Han
vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham;
derfor sagde han: I er ikke alle rene. Da han
nu havde vasket deres fødder og taget sin
kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han
til dem: »Forstår I, hvad jeg har gjort mod
jer? I kalder mig Mester og Herre, og med
rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre
og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg
har givet jer et forbillede, for at I skal gøre,
ligesom jeg har gjort mod jer.« Joh 13,1-15

Medvirkende: Lars Fosser. International
operasanger. Bass-bariton.
Tak for lån af kiste fra bedemandsfirmaet John Schärfe

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

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.« Joh 19,17-3

Påskelørdag

Påskesøndag

Jesus ligger død i graven

Album-aktuelle Miriam Juul Rasmussen
er kendt som en alsidig og udadvendt
sanger, og har til denne morgen fundet
en række stærke gospelsange frem.Med
stor udstråling, intensitet og dynamik,
er hun altid garant for et indlevende
og medrivende musikalsk indslag, og
har - som altid - nogle af landets bedste
musikere med: Dan Hemmer på klaver
og Dan Rasmussen på bas.
Efter sabbatten, da det gryede ad den
første dag i ugen, kom Maria Magdalene
og den anden Maria for at se til graven.
Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For
Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig
på den. Hans udseende var som lynild og
hans klæder hvide som sne. De, der holdt
vagt, skælvede af frygt for ham og blev
som døde. Men englen sagde til kvinderne. »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter
Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her;
han er opstået, som han har sagt. Kom og
se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og
sig til hans disciple, at han er opstået fra

de døde. Og se, han går i forvejen for jer til
Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt
jer det.« Og de skyndte sig bort fra graven
med frygt og stor glæde og løb hen for at
fortælle hans disciple det. Matt 28,1-8
Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham.
Meget tidligt om morgenen den første dag
i ugen kommer de til graven, da solen var
stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem
skal vi få til at vælte stenen fra indgangen
til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den
var meget stor. Og da de kom ind i graven,
så de en ung mand i hvide klæder sidde i
den højre side, og de blev forfærdede. Men
han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede!
I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her.
Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men
gå hen og sig til hans disciple og til Peter,
at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér
skal I se ham, som han har sagt jer det.«
Og de gik ud og flygtede fra graven, for de
var rystede og ude af sig selv. Og de sagde
ikke noget til nogen, for de var bange. Mark
16,1-8

Glædelig påske
Kristus er opstanden!

