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Påskemåltid i  
familien 
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Introduktion  
 
Kære familie.  

 

Med den korte guide kan du fejre påskemåltid, hvor I igennem 

snak og smagning af påskemåltidets ingredienser kan tale om, 

hvad påskens beretninger gør ved jer og betyder for jer.  

Vi håber, at denne lille guide vil blive til glæde hos jer, og at I må få 

en rigtig glædelig påske!  

 

 

Alt det bedste,  

Israelsmissionen  
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Det skal I bruge til påskemåltidet  
 
Til lystænding  
2 stearinlys + 2 lysestager 
Tændstikker  
 
Til det liturgiske måltid  
Selleri eller radisser (bitre urter) 
"Mørtel" som er lavet af revne æbler, hakkede nødder og kanel 
Persille - 2 stk per person 
Vin eller druesaft 
Usyret brød. Der skal ligge tre stykker på en tallerken. (Usyrret er 
brød, der ikke har gær i sig - fx knækbrød - eller se en opskrift på 
matzah her: https://www.dr.dk/mad/opskrift/matzah-usyret-
brod) 
Servietter 
 
Påskemåltidet 
Noget lækkert mad som I kan nyde, når påskemåltidet er slut. 
 
Bibler & salmebøger/sangbøger  
Undervejs kan der læses nogle forskellige passager op fra Bibelen, 
og for at inddrage deltagerne i påskeberetningerne kan de være 
med til at læse disse passager.  
Der er også mulighed for at synge sammen. 
Forslag til salmer: Hil dig frelser og forsoner nr. 192 i DDS; Krist stod op af 
døde nr. 218 i DDS; Jesus lever, graven brast nr. 233 i DDS  



 
TORVET, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N 

 

Afholdelse af påskemåltidet – liturgi 
 
Leder: Nu skal vi holde påskemåltid, og det vil vi gøre ved at min-
des den påske, som Jesus fejrede.  
Først skal vi tænde to lys.  

Lystænding  
Leder: Vi tænder to lys for at minde hinanden om, at Gud har skabt 
verden, og at han har frelst verden.  

Maden  
Leder: Her på bordet har vi forskelligt mad. Vi vil begynde med at 
snakke om, hvad de forskellige slags mad symboliserer.  
 
Først tager vi et stykke persille hver, som vi lige om lidt dypper 
ned i saltvandet. Det vil vi gøre for at mindes dengang, Jesus blev 
taget til fange. Han blev slået, og han oplevede mange smerter, og 
til sidst blev han korsfæstet, som var helt forfærdeligt. Når vi sma-
ger persillen i saltvandet, vil vi huske på, hvordan Jesus led og 
døde, fordi han ville frelse os.  
 
Spørgsmål 
Har du oplevet noget, der har gjort rigtig ondt? 
Hvordan tror I, at Jesus havde det med at skulle opleve så meget 
smerte?  
Hvorfor blev Jesus korsfæstet?  
 
Leder: Dernæst tager vi noget brød og blander det med ”mørtlen” 
og med sellerien. Det gør vi for at huske på, at Jesus måtte dø for, 
at han kunne opstå igen og dermed give os nyt liv. Når vi smager 
de her ting sammen, smager sellerien lidt bitter, men ”mørtlen” 
smager en smule sød. Sådan var det også for Jesus, for han var 
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nødt til at gå igennem den bitre død, for at give os et godt og evigt 
liv.  
 
Spørgsmål  
Kender du til, at du nogle gange skal gøre noget, der er hårdt, for at det 
kan blive godt?  
Hvad tænker du, at evigt liv betyder?  
 
Leder: Nu tager vi det midterste brød, og der skal vi knække et lille 
stykke af til hinanden. Brødet skal her minde os om, hvordan Jesus 
har sagt, at han er livets brød. Da Jesus var sammen med sine ven-
ner og fejrede påskemåltid, tog han det her midterste brød og 
sagde, at det var hans legeme. Vi tager også et glas vin/druesaft 
sammen med brødet. Jesus sagde om det, at det var hans blod. 
Når vi spiser brødet og drikker druesaften, vil Jesus fortælle os, at 
han er med os helt til verdens ende. Så lad os huske på det nu, hvor 
vi tager brødet og vinen.  
 
Spørgsmål 
Hvad synes du om, at Jesus er med dig indtil verdens ende?  
Hvad kan du takke Jesus for?  

Afslutning  
Her til slut kan I synge nogle påskesalmer og -sange sammen. I kan 
også læse en af opstandelsesberetningerne fra Bibelen*, eller I 
kan slutte med at bede Fadervor. 
 
* I finder beretningen disse steder:  
Matt 28,1-10; Mark 16,1-14; Luk 24,1-12; Joh 20,1- 29 

Selve aftensmåltidet 
 
 


