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OPSTANDEN – drama 

Af Torben S. Callesen, 2014, redigeret sammen med Maria 
Skulladottir og GospelTeens 2015 

 
L: Lærer, 4/8 elever + oplæser 
 
1 = uvidende 2 = klog 3 = nysgerrig 4 = flabet  
5 = doven 6 = klovnen 7 = irriterende 8 = stræber 
 
L: God morgen allesammen. Så tager vi religionsbøgerne frem. Jeg går ud 
fra, at I alle sammen har forberedt lektierne hjemmefra, som denne gang 
er…? 
Alle: Påsken! 
L: Lige præcis.  
Hvad starter påsken med? 
6: P! 
4: Klart! 
A: Ohhh/suk  (hele klassen) 
1: Kristi Himmelfart?  
7: Se, dét var langt ude…! 
L: Ja, ok! I må nok hellere høre godt efter i denne time. 
2: Jeg ved det: Palmesøndag, der hvor Jesus rider ind i Jerusalem… 
8: På et æsel! Det var forudsagt at Israels kommende befrier skulle 
komme ridende på et æsel. 
L: Sådan. Så er vi i gang. Hvad skulle han befri sit folk fra?  
4: Ja, romerne jo! De havde invaderet Israel.  
 
OPLÆSNING 
”Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til (påske)festen, 
at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, 
og de råbte: Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn, 
Israels konge!” 
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Joh. 12, 12-13 

HOSIANNA ( sang ) 

5: Sikke en masse ballade for sådan en.  
3: Hvad mener du med det?  
5: Han var jo bare et helt almindeligt menneske, ligesom du og jeg og 
romerne styrede totalt.  
7: Hvad mener du med ’helt almindeligt menneske’?  
5: Øhhh, ja altså...mmmh?  
L: Var han helt almindelig? Hvad siger teksten?  
8: Altså, her står noget om en eller anden spedalsk. 
L: Jaaa, og…?  
2: Ingen måtte røre ham.  
4: De var bange for, han smittede…  
1: Med hvad?  
L: Spedalskhed…  Fra det ene øjeblik til det andet blev man udstødt af 
familien og hele det sociale liv.  
 
OPLÆSNING 
 
”Da kom der en spedalsk hen til Jesus; han faldt på knæ og bad ham 
og sagde: »Hvis du vil, kan du gøre mig ren.« v41  Jesus ynkedes over 
ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv ren!« 
v42  Og straks forlod spedalskheden ham, og han blev ren…” 
Markus 1, 40-44 
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SPEDALSK (sang) 
 
L: Hvad mener I, var det specielle ved dén her historie?  
3: At den spedalske blev rask?  
L: Ja, men ud over det?  
4: Det er klamt røre ved en mand, som er i forrådnelse.  
A: Yrgh.  
6: Ku’ han ikke bare være gået til lægen?  
2: Ah, det specielle jo, at Jesus reddede mandens liv, hvor alle andre 
havde opgivet.  
3: Er der egentlig flere af den slags historier?  
L: Tja, der er den her kvinde, som ingen rigtig ved, hvem er. Det ku’ have 
været Maria Magdalene, som Jesus befriede fra syv dæmoner. 
8: I biblen står der kun, at det var ’Maria’, vi mangler derfor lige at vide, 
hvém det helt præcist er.  
2: Men hun brugte alle sine penge på en kostbar olie, som hun hældte ud 
over Jesus.  
L: Ja! 
5: Det er altså ulækkert.  
2: Det kan godt være, du synes det, men det var det jo Ik’ dén gang. Det 
var en måde at salve en konge på… 
4: Ja, eller et lig.  
1: What!? 
OPLÆSNING 
 
”Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu 
fødder og tørrede dem med sit hår; og huset fyldtes af duften fra den 
vellugtende olie.” 
Joh. 12, 3-8  
 
  



4 
 

MARIA MAGDALENE (sang) 
 
1: Hvorfor ville nogen slå Jesus ihjel?   
3: Han hjalp jo bare mennesker, der havde det skidt?  
4: Helt klart misundelse! Hvad havde du regnet med? 
5: Hvad mener du med det?  
8: Ligesom når du er misundelig på Mille og hele tiden mobber hende, 
selvom det eneste hun gør, er at hjælpe andre, med lektierne.  
6: Ja, hvad sker der egentlig for det, hva’?  
7: Pas du nu dig selv! Det skal du overhovedet ikke blande dig i.  
L: Den her stemning af misundelse og vrede minder rimelig meget om 
dengang ypperstepræsterne var samlet i nattens mulm og mørke medens 
de lagde skumle planer for at få udryddet Jesus.  
 
OPLÆSNING  
 
”De usyrede brøds fest, som kaldes påske, nærmede sig. Og 
ypperstepræsterne og de skriftkloge søgte at finde ud af, hvordan de 
kunne få Jesus ryddet af vejen, for de var bange for folket..” 
Luk. 22, 1-6 
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YPPERSTEPRÆSTERNE (sang) 
 
L: Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad der så skete?  
1: Langfredag? 
A: (Klassen griner)  
4: Nej mand, SKÆRTORSDAG!  
5: Skærtorsdag?  
7: Ja, der, hvor Jesus spiser med sine disciple den sidste gang… 
6: …og opfinder nadveren… 
L. Indstifter nadveren! 
6: Nååh, ok.  
1: Er det den der med de små kiks og den stærke vin?  
7: Ja, ja, men dengang var der mere fart over feltet! 
6: Ja, masser af Wienerbrød.  
A : Ha, ha, ha, ha 
8: Vin OG brød 
L: Flot! I har rigtig læst på lektierne.  
A: Jeps, fest er lige os. Yeaahr! (High five) 
7: Lige indtil den blev afbrudt af Judas. 
2: Åh, nej! 
 
OPLÆSNING 
 
”Mens (Jesu disciple) spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, 
gav dem det og sagde: ”Tag det; dette er mit legeme.” Og han tog et 
bæger, takkede og gav dem det, og de drak alle af det. Og han sagde til 
dem: ”Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange.” 
Markus 14, 22-25 
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NADVER  (sang) 

4: Noget af en partystopper ham Judas. 
6: Det var så dén fest. 
L: Kan I fortælle mig, hvordan den fortsætter? 
5: De gik vist nok ud i…en have? 
6: Gætsemaaane. 
8: Getsémane din bøf!!! 
A: (Klassen griner.) 
3: Hvorfor gik de egentlig ud i den have? 
2: Jesus var bange. 
1: Bange? 
4: Ja…det ville du nok også være, hvis du vidste, du snart skulle slås ihjel… 
1: Jamen, han er jo Supermand?! 
7: Det ser ud til at ’Supermand’ altså har følelser, ik’… ? 
L: Nogle af Jesu mest betroede venner, Peter, Johannes og Jakob, var helt 
tæt på ham derude… 
 
OPLÆSNING 
 
”Så tog Jesus Peter og Jakob og Johannes med sig. Og han blev grebet af 
forfærdelse og angst og sagde til dem: Min sjæl er fortvivlet til døden.  
Bliv her og våg!” 
Markus 14, 33-35 
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GETSEMANE ( sang) 
 
L: Handlingen skrider fremad, terningerne er kastet, og mange finder ud 
af, at de måske ikke er så seje, som de tror. Er der nogen, der véd, hvad 
jeg snakker om? 
2: Ja,…Peter. 
1: Bli’r han nu også korsfæstet? 
4: Nej, følg nu med. Peter kommer til at fejle, nærmest, som hvis han selv 
havde korsfæstet Jesus. 
3: Øh,…? 
2: ’Før hanen galer tre gange, vil du forråde mig Peter.’ Jesus havde 
forudsagt det længe før. 
3: Når han nu véd det, hvorfor i alverden stikker han så ikke af, så langt 
han nu kan komme? 
6: Det véd jeg: For dengang var der ikke offentlig transport! 
A: (griner) 
8: Forfængelighed, overmod, dumdristighed, kærlighed… Peter havde 
hele pakken. 
L: Ja, den nat fandt man ud af, om man var mand eller mus. Peter skulle 
desværre vise sig at være en… 
A: Mus! 
L: I er rigtig med, hva? Ja, Peter får sig malet godt op i et hjørne her... 
 
OPLÆSNING 
 
”De anholdt Jesus og førte ham bort, hen til ypperstepræstens hus; men 
Peter fulgte efter på afstand.” 
Lukas 22; 54-57, 60-62 
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PETER, fornægtelsen (sang) 
 
2: Au, au, au, au… 
6: Sikke en tøsedreng!! 
5: Det ka’ man bare ik’ det der. Bare sådan hænge sin bedste ven til 
tørre… 
7: For du ville selvfølgelig være blevet? 
4: Helt sikkert… og ha’ ladet dem korsfæste dig sammen med ham. Efter 
en ordentlig omgang pisk…og efter præsterne havde gennembanket dig.  
5: Ah, ok…måske ik’… 
7: Du plejer da også at stikke halen mellem benene, når det virkelig 
gælder. Fx dengang, hvor du… 
5: Hey, hey, hey, hvad er det du beskylder hende for? Si’r du, hun er en 
tøsedreng? 
L: Rolig nu, rolig nu. Nu vi snakker  ’beskylder’, så er vi jo kommet til 
Pilatus. Se, hér kan man snakke om at beskylde nogen. 
 
OPLÆSNING 
 
”Under festen plejede (Pilatus) at løslade en fange efter folkets eget 
ønske.” 
Markus 15, 6-15 
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PILATUS ( sang ) 
 
2: Ubehageligt.  
6: Fuldstændig gak i låget! 
1: Hvorfor i al verden vælger de Barabbas? 
8: De ville af med Jesus. Præsterne følte, han var en konkurrent. 
3: Og så vælger de Barabbas i stedet for,… altså en morder? 
7: Ja, dét giver mening… 
L: Så er Jesus blevet dømt til korsfæstelse. Nogen der ved, hvad der nu er 
i vente? 
2: Tortur. Nedbrydelse. 
L: Hvorfor? 
8: Der står, at det var fordi befolkningen skulle forstå, at hvis man satte 
sig op mod Romerriget, så vankede de mest umenneskelige lidelser… 
L: Flot! Så lad os høre, hvordan sådan en tortur foregik dengang. 
5: Det er altså ik’ fedt. 
L: Nej, det er det bestemt ik'. Lev jer ind i det og glæd jer over, at tortur 
ikke er tilladt i skolen! 
 
OPLÆSNING 
 
Pilatus tog derfor Jesus og piskede Ham. 
Og soldaterne flettede en krone af torne, satte den på Hans hoved og 
hængte en kappe af purpur omkring Ham, og de trådte frem for Ham og 
sagde: "Vær hilset, Jødernes Konge!" og slog Ham i ansigtet! 
Joh. 19, 1-3 
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SOLDATERNE (SANG) 
 
4: Jeg tror virkelig, jeg skal kaste op.  
1: Virkelig ondt! Det er der ingen, som har fortjent. 
L: Ja, ja, ja, tag det nu helt roligt. Hvad skete der så? 
2: Jesus skulle bære det kors, han selv skulle korsfæstes på. 
6: Se, dét er rent ondskab. 
3: Han skulle bære det hele vejen hen til… øh Colgate…. 
7: Ej, din torsk! Golgata. 
3: Nå ja, tak. 
8: Men det gik ikke, som soldaterne havde håbet. 
3: Hvad mener du? 
7: De havde gjort deres arbejde for godt. Han var færdig. 
L: Det er rigtigt. Hvad gjorde de så, når nu Jesus var for afkræftet til at 
bære korset selv? 
5: De fik en mand…Simon fra Kyrene, til at bære det for ham. Tja, han ku’ 
jo ik’ selv. 
 
OPLÆSNING  
 
”Så førte de Jesus ud for at korsfæste ham. v21  Og de tvang en mand, 

som kom forbi ude fra marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra 

Kyrene, far til Alexander og Rufus.” 

Markus 15, 21 
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SIMON FRA KYRENE (sang) 
 
L: De fleste havde forladt Jesus på det her tidspunkt, fordi de var bange 
for selv at blive korsfæstet. Men der var undtagelser… 
6: Ja, Jesu mor for eksempel. 
3: Maria? 
2: Ja, det var enormt sørgeligt. Hun havde fået at vide allerede før Jesu 
fødsel, at Jesus skulle befri Israel fra fjenden. 
4: Hmm, så er det godt nok et kedeligt syn, der møder hende nu.  
1: Stakkels, stakkels Maria 
L: Ja, Jesu mor var meget fortvivlet og det kunne man jo ikke fortænke 
hende i... 
 
OPLÆSNING 
 
”Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' 
hustru, og Maria Magdalene.” 
Joh. 19; 25 
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MARIA (sang) 
 
3: Jamen, hun har jo ret. Hvorfor i alverden lover Gud hende, at Jesus skal 
befri Israel, hvis det bare ender sådan her? 
L: Jamen, det er slet ikke slut endnu. Og vi kan læse, at der en overordnet, 
guddommelig plan med dét hele.  
8: Jeg har faktisk også læst noget om en anden, der stod ved korset. 
1: Hvem? 
8: Den romerske officer. Ham, der stod for henrettelsen. 
7: Han er ond. 
5: Han blev vist også ret bevæget af de ting, der skete, da Jesus var blevet 
korsfæstet. 
 
OPLÆSNING 
 
”Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Og forhænget i templet 
flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over 
for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han: »Sandelig, den mand var 
Guds søn.«” 
Markus 15,  
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OFFICEREN (sang) 
L: Ved I, hvilken dag på ugen alt det her foregår? 
2: Langfredag. 
6: Laaangfredag? Hvorfor ikke bare fredag? 
7: Måske, fordi det var en helt ufattelig lang dag for Jesus.  
L: Men han hang ikke på korset hele dagen. Hvad skete der? 
8: Det var sabbat. Jødernes helligdag. Jøderne ville ik’ ha’ folk hængende 
på korset på deres sabbat, om lørdagen. 
2: Så soldaterne stak Jesus i siden med et spyd, bare for at være helt sikre 
på, at han var død. 
3: Begravede de ham så bare på en kirkegård? 
4: Nej, en rig mand forbarmede sig over Jesus og tilbød at begrave ham i 
en grav, en slags stenhule. 
L: Hvad skete der så? 
8: Stilhed… 
L: Indtil…? 
2: Påskemorgen… 
 
OPLÆSNING  
 

”Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til 

graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen 

væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu 

legeme.  

Lukas 24; 1-12 
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OPSTANDEN (sang ) 
 
3: Hvordan kan man genopstå fra de døde? Det giver jo ingen mening. 
5: Jeg tror jeg ved det! Han var fejlfri, så døden kunne ikke holde på ham. 
L: Ikke dårligt. Hvilken dag var det i øvrigt at Jesus genopstod?  
1: Det véd jeg: påskesøndag! 
A: Yeaah, sådan! 
L: Der er lige én løs ende endnu. 
6: Nåh ja, Peter. Han var stadig nede over sin fejhed skærtorsdag, hvor 
han forrådte Jesus.  
3: Gad vide, om han nogensinde fandt fred i sjælen igen? 
 
OPLÆSNING 
 
”Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes' søn, 
elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at 
jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!«” 
Joh. 21; 14-17 
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PETER, bekendelsen (sang) 
 
5: Sikke en lettelse for stakkels Peter.  
4: Jeg synes han havde godt af en lærestreg. 
1: Ej, hvor er du altså streng! 
7: Hold da op, han var da lidt for selvfed før.  
L: Ja, men nu ser det altså ud til at være slut.  
3: Jamen, hvad sker der så nu?  
6: Ja…for Jesus var jo genopstået, disciplene havde set ham… 
2: …og hele den romerske og en del af den jødiske befolkning var på udkig 
efter Jesu disciple… 
L: Tja, det er en helt anden og spændende historie, og den skal I læse til 
næste religionstime.  
8: Jeg går straks i gang med at læse videre!! 
L: Jeg er imponeret over, hvor meget I har lært om påsken. Det bliver vist 
en påske, vi aldrig glemmer. 
A: Juhuuu, yeahaa... 
 
JESUS ER OPSTANDEN (sang) 
 


