
 

 
 

Bibeltime 5: “Jesus møder døden” 

Tekst: Matt. 32 – 56 

- Jødernes konge, Jesu smerte, Betydningen af Jesu død 

Mål 

 At teenagerne må se det ironiske i at Jesus kaldes jødernes konge, mens han hånes. 

 At teenagerne forstår, at det var smertefuldt for Jesus at tage straffen for os. 

 At teenagerne ser den virkelighed, som Jesu død og opstandelsen viser os. 

Baggrund 

Temaet for denne time er måske det mest central overhovedet i kristendommen. Det giver ikke 
mening at bruge tid på Jesu møder med mennesker, hvis ikke han også mødte døden og 
overvandt den. Derfor må dette være klimaks i fortællingen om de forskellige møder.  
 
Det kan godt virke som en stor udfordring at skulle forkynde om noget, som mange af 
teenagerne vil have hørt om flere gange før. Samtidig er det vigtigt at understrege, at netop 
det, der sker på korset, er så centralt og afgørende, at det er her og kun he,r vi ser storheden 
i, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os. Det må og skal vi aldrig blive færdige med. 

Læsemetoden: 

Start med at læse teksten op og sæt derefter teenagerne i gang med at arbejde med teksten 
ud fra følgende punkter. 
 
2) Læs selv teksten langsomt og gør følgende, mens du læser den: 

 Sæt en streg under de navne eller personer, der nævnes. (Jesus, hende, manden) 

 Sæt en cirkel, om de ord du tænker, er specielt vigtige for teksten. (Velsignelse, 
tilgivelse… alt muligt) 

 Sæt krydser ud for de tre ting i teksten, som du især husker efter at have læst den 
(Noget du undrer dig over, ikke forstår eller synes er helt fantastisk) 

 

Fokuspunkter 

Jødernes konge 
Det er en virkelig barsk fortælling, vi kan læse, når det gælder korsfæstelsen. Det er virkelig 
ubehageligt at høre, hvordan Jesus ender sit liv som en dødsdømt, der hånes af folk omkring 
ham. Hvordan gik det så galt? Hvordan kan en uge, der starter med indtoget i Jerusalem på 
Palmesøndag ende så tragisk? 
 
Det er svært helt at gennemskue, hvordan det ender, som det gør, men det, der bliver 
afgørende, da Jesus dømmes til døden, er, at han ikke vil benægte, at han er Guds søn. Det er 
helt klart gudsbespottende, for det er jo umuligt, at et menneske, der er født af en kvinde kan 
være Gud selv. Eller hvad? Det mente jøderne i hvert fald, og det kan vi vel egentlig godt 
forstå. Jøderne havde en forventning om, at en dag ville Messias komme. Deres konge ville 
komme og redde dem fra undertrykkelsen og sætte dem i frihed. Det tragiske er, at de slet 
ikke kan se, at det lige netop er det, der er ved at ske lige for øjnene af dem. Deres konge er 
virkelig kommet til dem, og han er ved at redde dem én gang for alle. Det der ligner et af 
historiens største nederlag er egentlig historiens største sejr. (Hvis I har tid til det kunne det 
være en idé at læse dele af Esajas 53 sammen med teenagerne. Her bliver denne dobbelthed 
tydelig) 



 
 

 
 

 
Når jøderne siger: ”Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse” ser de ikke, at de har 
helt ret i det, de siger. Jesus kunne netop ikke redde både andre og sig selv. Den eneste grund 
til, at han kunne redde andre, var fordi, han ikke reddede sig selv, men tog straffen. ”Men han 
bar de manges synd og trådte i stedet for syndere.” Es. 53,12 
 
Spørgsmål: Forstår du, hvorfor jøderne havde så svært ved at få tingene til at hænge sammen? 
 
Jesu smerte 
Vi kan nogle gange komme til at tale om Jesus som en slags supermand, og det er ikke helt den 
grund for. Han viste med sit liv og sine gerninger, at han ikke bare var et menneske som os. 
Samtidig er det helt vildt afgørende, at vi fastholder, at Jesus var 100% menneske og 100% Gud, 
selvom det lyder umuligt. Da Jesus hang på korset gjorde det fysisk ondt på ham. Han råber 
ud: ”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” Det er en mand i smerte og afmagt, der 
råber dette. Det er ikke en supermand, der er upåvirket igennem det hele.  
 
Det betyder også, at Jesu død er ikke bare en åndelig død eller legende. ”Men Jesus råbte 
atter med høj røst og opgav ånden.” Det der sker her er virkelig en henrettelse. Jesus møder 
døden rent fysisk på trods af, at han har levet det perfekte liv og ikke gjort sig skyldig i en 
eneste overtrædelse. Alligevel bliver han tortureret og til sidst dræbt på et kors. Det er en 
tragisk og dog helt igennem fantastisk situation. 
 
Spørgsmål: Hvorfor tror du, at Jesus ikke bare steg ned fra korset for at slippe for smerterne? 
 
Betydningen af Jesu død 
Vi skal nu se, hvilken virkelighed Jesu møde med døden efterlader os i. Det fantastiske er 
nemlig, at døden ikke fik det sidste ord. På tredje dag opstod Jesus. Han mødte døden og 
overvandt den, og det viser teksten os også. Det er dramatiske hændelser, der følger, efter 
Jesus er død. Forhænget flænges, jorden skælver og døde opstår. Det får officeren til at 
udbryde: ”Sandelig, han var Guds søn” 
 
Hvad skal alt det her betyde? Hvad er det for en virkelighed, vi lever i? Det bliver tydeligt i den 
hån, Jesus møder inden sin død, her siger nogle: ”Du som bryder templet ned og rejser det 
igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset!” De har sikkert 
troet, at de har hånet ham, men de står faktisk og siger lige netop det, der er ved at ske. Jesus 
er nemlig selv det tempel, der må nedbrydes og bygges igen på tre dage. Templet var jødernes 
mødested med Gud. Med Jesu død og opstandelse er han blevet det tempel, hvor vi kan møde 
Gud. Han er blevet vores adgang til den Gud, der elsker os og har skabt os. Jesus møder døden 
og overvinder den og efterlader os i en virkelighed, hvor vi altid har adgang til Gud. Jesus er 
blevet vores tempel, der bor i os ved dåb og tro. Det er ganske enkelt for vildt. 
 
Spørgsmål:  Hvordan tror du, det har været at overvære de ting, der sker ved Jesu død? 
 

  



 
 

 
 

Gruppesamling: Jesus møder døden 

Start med kort at fortæl, hvad du særligt fik med fra bibeltimen. 
 
I bibeltimen hørte vi om Jesu død. 
Hvorfor tror du, at Jesus blev korsfæstet og ikke halshugget eller noget andet? 
 
 
 
 
 
 
I boksen herunder er teksten til sangen ”Hil dig frelser og forsoner”. Læs versene igennem 
sammen, og tal om, hvad de betyder. 
 
Skriv 2 pointer ned, som du særligt vil tage med fra sangen. 

Hil dig, Frelser og Forsoner! 
Verden dig med torne kroner, 
du det ser, jeg har i sinde 
rosenkrans om kors at vinde, 
giv dertil mig mod og held! 
 
Hvad har dig hos Gud bedrøvet, 
og hvad elsked du hos støvet, 
at du ville alt opgive 
for at holde os i live, 
os dig at meddele hel? 
 
Kærligheden, hjertegløden 
stærkere var her end døden; 
heller giver du end tager, 
ene derfor dig behager 
korsets død i vores sted. 
 
Ak! nu føler jeg til fulde 
hjertets hårdhed, hjertets kulde. 
Hvad udsprang af disse fjelde, 
navnet værd, til at gengælde, 
Frelsermand, din kærlighed? 

 

Dog jeg tror, af dine vunder 
væld udsprang til stort vidunder, 
mægtigt til hver sten at vælte, 
til isbjerge selv at smelte, 
til at tvætte hjertet rent. 
 
Derfor beder jeg med tårer: 
Led den ind i mine årer, 
floden, som kan klipper vælte, 
floden, som kan isbjerg smelte, 
som kan blodskyld tvætte af! 
 
Du, som har dig selv mig givet, 
lad i dig mig elske livet, 
så for dig kun hjertet banker, 
så kun du i mine tanker 
er den dybe sammenhæng! 
 
Skønt jeg må som blomsten visne, 
skønt min hånd og barm må isne, 
du, jeg tror, kan det så mage, 
at jeg døden ej skal smage, 
du betalte syndens sold.1  
 
 Ja, jeg tror på korsets gåde, 

gør det, Frelser, af din nåde. 
Stå mig bi, når fjenden frister! 
Ræk mig hånd, når øjet brister! 
Sig: vi går til Paradis! 
 


