
Palmesøndag
Det var mig, der gik forrest den dag ind i staden,
da jublende mennesker kantede gaden.
De dækkede støvet med palmegrene,
så jeg ku’ gå frem der med fødderne rene. 
De råbte ”Hil kongen” – jeg bøjed’ fromt nakken,
men tænkte nu nok: ”Der er noget om snakken.”
Og alle var glade den dag, da det skete -
den dag i Jerusalem, kunne de se det.
Desværre; de glemte det hurtigt igen, 
og skreg han sku’ straffes af våbenfør mænd. 
Men jeg er slet ikke den, som du tror,
for han forlod stalden, hvor jeg stadig bor.
Jeg har fire ben og to lange ører
Hvem tror du, jeg er – nå, lad mig så høre.

 ….. Matt, 21,1-9       

Onsdag
Har du mon set en engel? Har du hørt den?
For det har nemlig jeg – ja næsten rørt den. 
Den kom til mig engang for længe siden,
med glædelig og helt utrolig viden: 
At Gud sku’ bruge mig til et mirakel; 
at føde barnet, som er verdens fakkel. 
Men jeg skal også græde - inden længe er han 
død.
Han, som gav alt til alle, delte trøst og bøn og 
brød. 
Snart hænges han på korset op, og vennerne vil 
flygte.
Men han sir: ”Mor, det ender godt, du intet har 
at frygte.” 
Mit navn er ikke Mona eller Mette eller Mia
Mit navn betyder ”frue ren”, mit navn det er 



….. Luk. 1, 26-38.

        
Tirsdag: 
Jeg kan stadig huske 
dagen, 
da jeg så ham første gang.
Jeg gad ikke hør’ om 
”Sagen”,
havde fisket natten lang. 
Men han havde andre 
planer -
jobs til mig i lange baner
”Hyrde skal du også være,
vogte mine lam, de kære. 
Og så skal du være klippe

fra den dag, hvor jeg må 
slippe -
tage bort fra denne 
verden.
Men jeg følger al din 
færden. Jeg er med dig fra min 

himmel,
gir dig kraft, når du bli’r 
svimmel.”
Sådan talte Gudesønnen,
som ku’ helbrede med bønnen.
Hvorfor vil han ikke være
konge stor med magt og ære?

Hvad skal vi i hovedstaden, 
når vi ik’ tør gå på gaden?
Men så længe haner galer.
vil jeg dele Jesu kvaler
Præd’ke sandt mod fake 
profeter
For mit navn er 

….. ….. Luk. 5, 

4-11.



Torsdag:
Tænk på alt det, man ku’ 
købe,
hvis man havde penge nok.
Jeg har længe måttet løbe 
uden kåbe, sko og sok.
Da jeg var Jesu discipel.
Og den mand var ret 
pernibel:
Når han så en fattig mand,

sku’ vi lægge i hans spand, 
hvad vi ejede og havde,
så de fattige blev glade. 
Derfor kan I nok forstå, 
at jeg ofte tænkte på,
hvordan det mon ville være
hvis man fik lidt mønt og 
ære? 

Så da Jesus fjender spurgte,
om jeg savnede en skjorte?
Om min mave mon var mæt?
Om jeg ikke var lidt træt?
For de havde nogle daler’,
der ku’ dulme mine kvaler
De vil’ bare lige vide,
hvor han var ved nattetide?
Ham der Jesus, 
”Himmelsønnen”,
og så fik jeg findelønnen. 

Men nu sidder jeg og tænker:
Hvorfor lag’ de ham i 
lænker? 
Og jeg spør’ igen, igen:
Hvorfor solgte jeg min ven?

 ….. Matt. 26, 

17-30.

           Fredag
Mit navn du måske kender?
Jeg vasker mine hænder -
Jeg dømt har lige denne sjældne fange,
for folket skreg, jeg sku’, men jeg er bange.
For han er ingen helt almind’lig røver,

og jeg kan aldrig glemme ham, hvor meget jeg end 
prøver.
Jeg dømt har en uskyldig mand, den byrde må jeg 
bære,
og jeg kan aldrig glædes ved min rigdom og min ære.
Som romersk embedsmand en mægtig status
 jeg har, jeg hedder 



....... ……. Joh. 18,28-40 og 

Joh. 19, 1-12.

Lørdag: 
Da Herren han skabte sin jord under himlen
Og skuede ud over skabelsesvrimlen. 
Der mente han alting var såre godt
Han overså det, der var ”skrevet med småt.”
Min sjæl var for lille mit hjerte var hult. 
Min tunge den visled’ og øjet var gult. 
Jeg lokked for manden og kvinden. De spiste - 
af Kundskabens frugter, mens jeg sad og fniste.
Fra den gang til nu hører levende sjæle

Alt hjemme hos Gud, mens i livet de dvæle. 
Men når deres timeglas en gang udrinder. 
Så trækker jeg dem ned i mørket og binder. 
For syndere kan ikke komme til Eden
Så der sidder Gud helt alene i reden. 
Men jeg har en bror, og han kæmper for folket.
Hans kærlighed får altid ondskaben dolket. 
Han kalder sig Vejen og Sandheden – Livet. 
Sit liv har på korset den dumrian givet. 
Men den, der er død, kan til dødsriget vandre. 
Og denm der er Gud, kan min rige forandre. 
Jeg mærker, det ryster i Helvedes mure
Jeg frygter hans kræfter. Hans kærlighed 
truer.                             Den danske salmebog nr. 213

Og sjælene jubler mod lyset – fra nøden. 
   Mit navn det er ….. mit rige er …..

Påskedag:
Jeg vaskede hans trætte fod med salte tårers 
vand,
og salved’ den i kostbar duft, for
konge var den mand. 
Nu står jeg her ved graven og vil salve
ham igen,



men liget det er væk! Hvem har mon taget det? 
Hvorhen?
En mægtig engel sidder der og peger ud i verden,
og siger: ”Kvinde, du skal glæde dig og glemme 
smerten,
for den, du søger, er ej her, og han opstod, som 
han loved’
Men gå kun ind i hulen, se, der hviled, han sit 
hoved. 
Og løb til hans disciple, før de flygter fra 
Judæa, 
og sig, at de skal se ham, hvis de går til 
Galilæa.”

Jeg er måske lidt ukendt lig’som Simon af Kyrene
Mit navn er dobbelt, og det er

 ….. ……… Mark. 16,1-8.

 

2. Påskedag
Min bedste ven hed Jesu, og nu er han død og 
borte,
og fjendens vagtsoldater spilled’ terning om hans 
skjorte.
Jeg sidder her og gemmer mig i huset med de 
andre,
for vi, som var han venner, vi skal nu alene 
vandre. 
Men pludselig, så stod han der i stuen midt iblandt
os,
skønt alle døre de var låst, og synet tryllebandt 
os.
”Du er jo bar’ et spøgelse”, det sa’ jeg li’ så kæk,



for man bli’r gal i skralden, når et spøg’lse driver 
gæk. 
”Nej, jeg er ganske virk’lig, prøv du blot at gi’ mig
hånden. 
Føl også på mit hjerteslag og mærk: Jeg trækker 
ånden.
Og stik din finger ind i såret, hvor de banked 
sømmet.” 
Jeg rørte ved det dybe sår, og Jesus straks sig 
ømmed. 
Det var min egen bedste ven, og han var 
stadigvæk i live. 
Nu går jeg til al verden ud og dette budskab give.
Mit navn er også Didymos, du søge må på nettet.
Hvis du har gættet mig forkert, så se at få det 
rettet!

     …… Joh. 20, 19-29.


