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REVOLUTION – bibeltekster til sangene 
 
VI HAR EN LOV 

Men Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen; hele 

folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de 

skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud; de stiller 

hende foran ham og siger til ham: »Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i 

ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder; hvad siger 

du?« Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus 

bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at 

spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: »Den af jer, der er uden synd, skal 

kaste den første sten på hende.« Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de 

hørte det, gik de væk, én efter én, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med 

kvinden, som stod foran ham.  

Jesus rettede sig op og sagde til hende: »Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der 

fordømte dig?« Hun svarede: »Nej, Herre, ingen.« Så sagde Jesus: »Heller ikke jeg 

fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.«  

Johannesevangeliet kapitel 8 

--------------------------------------- 
 
LILLE UMA 

Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned 
for ham og sagde: »Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så 
vil hun leve.« Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. … 

Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der 
larmede, sagde han: »Gå væk! Pigen er ikke død, hun sover.« De lo ad ham; men da 
skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op. Og 
rygtet derom kom ud over hele den del af landet.  

Matthæusevangeliet kapitel 9;18-26 
--------------------------------------------- 
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BLIV REN 

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.« Jesus ynkedes over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv 

ren!« Og straks forlod spedalskheden ham, og han blev ren. Jesus talte strengt til ham og sendte 

ham straks væk, idet han sagde til ham: »Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv 

undersøgt af præsten, og bring de ofre for din renselse, som Moses har fastsat, som et vidnesbyrd 

for dem.« Men manden gik ud og gav sig ivrigt til at prædike ordet vidt og bredt, så Jesus ikke 

længere kunne gå åbenlyst ind i nogen by, men måtte blive udenfor på øde steder. Alligevel blev 

folk ved med at komme til ham alle vegne fra. 

Markusevangeliet kapitel 1;40-45 

--------------------------------- 
 
VI SANG HOSIANNA 
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!« 

Matthæus 21, 1-9 

------------------------------- 
ÉN FOR ALLE 
 
Da samledes ypperstepræsterne og folkets ældste i gården hos ypperstepræsten, 
der hed Kajfas,  og de enedes om at gribe Jesus med list og slå ham ihjel.  Men de 
sagde: »Ikke under festen, for at der ikke skal blive uro i folket.« 
 
Matthæusevangeliet kapitel 26, v.3 
------------------------------------- 
 
JUDAS 
 
Og da Judas havde fået brødet, fór Satan i ham. Jesus sagde til ham: »Hvad du gør, 
gør det snart.«  Ingen af dem, der sad til bords, forstod, hvorfor han sagde det til 
ham.  Men da Judas stod for pengekassen, mente nogle, at Jesus havde sagt til ham: 
»Køb, hvad vi har brug for til festen,« eller at han skulle give noget til de fattige.  Da 
han havde fået brødet, gik han straks ud. Det var nat. 
 
Johannes 13, 27 
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SPIS DET BRØD 
 
Da timen var inde, satte han sig til bords sammen med apostlene,  og han sagde til 
dem: »Jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før 
jeg skal lide,  for jeg siger jer: Jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds 
rige.« 
 Så tog han et bæger, takkede og sagde: »Tag det og del det imellem jer.  For jeg 
siger jer: Fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige 
kommer.«  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. 

 
Lukas 22, 14 

 
---------------------------------- 
 
TILFANGETAGELSEN 
 
Endnu mens han talte, kom Judas, en af de tolv, fulgt af en stor skare med sværd og 
knipler fra ypperstepræsterne og folkets ældste. Han, som forrådte ham, havde 
aftalt et tegn med dem og sagt: Det er ham, som jeg kysser; grib ham! Han gik straks 
hen til Jesus, hilste ham med et »Rabbi!« og kyssede ham. Jesus sagde til ham: »Min 
ven, nu har du gjort dit.« Da kom de hen og lagde hånd på Jesus og greb ham. En af 
dem, der var sammen med Jesus, løftede hånden og trak sit sværd, slog efter 
ypperstepræstens tjener og huggede øret af ham. Da sagde Jesus til ham: »Stik dit 
sværd i skeden! For alle, der griber til sværd, skal falde for sværd. Eller tror du ikke, 
at jeg kan bede min fader om på stedet at give mig mere end tolv legioner engle til 
hjælp? Men hvordan skulle da Skrifterne, der siger, at sådan skal det ske, blive 
opfyldt?« I samme øjeblik sagde Jesus til skarerne: »I er rykket ud med sværd og 
knipler for at anholde mig, som om jeg var en røver. Dag efter dag har jeg siddet og 
undervist på tempelpladsen, og I har ikke grebet mig. Men det er alt sammen sket, 
for at profeternes skrifter skal opfyldes.« Da lod alle disciplene ham i stikken og 
flygtede. 
 
Matthæusevangeliet 26;47-56 

---------------------------------- 
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KORSFÆST HAM 

Under festen plejede statholderen at løslade en fange efter folkets egen vilje.  Man 

havde dengang en meget omtalt fange, som hed Jesus Barabbas.  Mens de nu var 

samlet, spurgte Pilatus dem: »Hvem vil I have, at jeg skal løslade jer, Jesus Barabbas 

eller Jesus, som kaldes Kristus?«  Han vidste nemlig, at det var af misundelse, de 

havde udleveret ham; og mens han sad i dommersædet, havde hans hustru sendt 

bud til ham og ladet sige: »Hold dig fra denne retfærdige mand. For jeg har i nat haft 

mange onde drømme på grund af ham.« 

 Men ypperstepræsterne og de ældste overtalte skarerne til at bede om at få 

Barabbas løsladt og få Jesus henrettet.  Og da statholderen spurgte dem: »Hvem af 

de to vil I have, at jeg skal løslade jer?« svarede de: »Barabbas!«  Pilatus spurgte 

dem: »Hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus?« De sagde alle: »Han 

skal korsfæstes!«  Han spurgte: »Hvad ondt har han da gjort?« Men de råbte blot 

endnu højere: »Han skal korsfæstes!«  

 

Matthæusevangeliet kapitel 27, v.15 

 
--------------------------------------------- 
 

TILGIV DEM 
 
Men Jesus sagde: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.« Så delte de hans 
klæder ved at kaste lod om dem.  Og folket stod og så på. Også rådsherrerne gjorde 
nar af ham og sagde: »Andre har han frelst, lad ham nu frelse sig selv, hvis han er 
Guds salvede, den udvalgte.«  Også soldaterne kom hen og hånede ham; de rakte 
ham eddike  og sagde: »Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv.«  Der var nemlig 
sat en indskrift over ham: »Han er jødernes konge«. 
 
Lukasevangeliet kapitel 23, v.34 
 
--------------------------------------------------- 
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DET ER FULDBRAGT 
 

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. 

 

Johannesevangeliet kapitel 19, v. 25 

---------------------------------------- 

REVOLUTION 
 

Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria 

Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven.  Så løber hun 

hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham, som Jesus elskede, og siger til 

dem: »De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.«  Så 

kom Peter og den anden discipel og ville ud til graven.  De løb begge to, men den 

anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven;  han bøjede 

sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind.  Simon Peter, som 

fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser 

linnedklæderne ligge der  og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke 

sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv.  Da gik 

også den anden discipel derind, han, som var kommet først til graven, og han så og 

troede.  

Johannes kap. 20, 1-10 


