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Påske-tableau
Påsketableau er et undervisningsforløb for 2. - 3. klasse i fagene kristendomskundskab og billedkunst.
Formålet med undervisningen er:





At eleverne lære kristendommens påskefortællinger at kende, herunder at
de lærer de forskellige personer at kende, som indgår i fortællingerne, og
får kendskab til nogle af datidens historiske forhold og omstændigheder,
som den kristne påske blev til under
At eleverne lærer at udtrykke sig nuanceret gennem små dekorerede
lerskulpturer - med vægt på fortællende detaljer
At eleverne oplever betydningen af et gruppearbejde, hvor alle deltager
med elementer og ideer

Målet er at lave et tableau, der udstilles hen over påsken et velegnet sted, fx i
den lokale kirke, på biblioteket eller et godt sted på skolen. Tableauet kan også
bruges som fortællested, hvor klassen fortæller om påsken for yngre klasser,
typisk for en 0. eller en 1. klasse.
Undervisningsforløbets faser
Fase 1: 2 lektioner
Eleverne får baggrundsviden om den oprindelige historiske kontekst og om de
bibelske påskefortællinger. Læs fx fortællingerne efter oversættelsen i ”Den Ny
Aftale” fra Bibelselskabet, - eller fra en børnebibel. Se også tekstarkene side
11, 13 og 14.
Fase 2: 1-2 lektioner
Udstillingens ramme fastlægges: Hvilke elementer skal klassen fremstille (by,
mur, huse, veje, personer mv. og i hvilken størrelse og i hvilke farver). Hver
elev - eller elevgruppe - skal have en tydelig og afgrænset opgave. Et skema
udfyldes og gøres tilgængelig for alle i klassen.
Fase 3: 2-4 lektioner
Eleverne fremstiller deres elementer til tableauet og tableauet samles løbende
og forbedres løbende med gode ideer.
Fase 4: 1-4 lektioner
Udstilling og evt. fremvisning med fortælling for de mindste klasser.

Romerske
soldater

Side 3

Materialeliste:
Du får disse materialer fra Folkekirkens Skoletjeneste:
- et stykke sort nervøst velour, som kan dække hele pladen, der skal bære
tableauet og være underlag og basisfarve
- modellervoks til fin-udsmykning af personerne
Du skal du i øvrigt bruge:
-

en stor træplade, evt. bukke, eller et par gamle borde
almindeligt ler til modellering af figurerne, brænding er ikke nødvendigt
akrylfarver til grundmaling af personer, huse, bymur mv.
genbrugsmaterialer: pap, mælkekartoner mv.
papir i mange farver til veje, stier, åer mv.
evt. lån af figurer, dyr, legoklodser mv. af fx eleverne

- man kunne også vælge at alle personerne skulle være lego-figurer. Det
væsentlige vil i så fald være, at disse kan bygges i adskillige enslignende
udgaver til fx: Jesusfuguren, Peter, Judas, romerske soldater mv.
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Baggrundsviden
Lidt om Jerusalem på Jesu tid.
Jerusalem er en meget gammel og berømt by. Her boede kong David, her opførtes Salomos
berømte tempel og her smadrede babyloniernes berømte hersker, Nebukadnezar, byen næsten
totalt i 586 før Kristi fødsel. Byen genopførtes, da perserne overvandt babylonierne og fra 515
genopførtes også templet. Byen var derefter skiftevis under græsk, ægyptisk og syrisk overherredømme, og sidst - men ikke mindst - renoverede og nyopførte den berømte og meget brutale
kong Herodes (ham fra juleevangeliet) det jødiske tempel. Det var byens stolthed og sammen
med Herodes’ nybyggede havneanlæg i Cæsarea (= kejser) var de to bygningsværker blandt
datidens flotteste bygningsværker. Det handlede om at tækkes og smigre kejseren i Rom. Israel var besat af romerne og i de større byer var der romerske soldater. Guvernøren hed Pilatus
og han havde sit sæde i Jerusalem i Antoniaborgen lige op ad tempelbygningen.
Efter at ypperstepræsternes vagter havde tilfangetaget Jesus torsdag aften i Gethsemane have
blev Jesus tidligt fredag ført til Antoniaborgen og anklaget for Pilatus. Her blev Jesus pisket og
tornekronet og dømt til døden. Jøderne havde nemlig ikke tilladelse til selv at dødsdømme. Herfra slæbte Jesus også sit kors gennem byen ad den vej som siden er kaldt for Via Dolorosa
(smertens vej) og skulle slæbe sig uden for byen til stedet Golgata, hvor alle dødsdomme blev
fuldbyrdet. Korsfæstelse var den værst tænkelige straf, som kun ikke-romere blev idømt.
Tæt på Golgata lå der klippe-gravhuler. Og her blev den døde Jesus lagt. Påskemorgen var graven tom. Jesus var opstået.
Den følgende side er en tegning af Jerusalem, som vist også herunder. Cirka sådan så byen ud.
Du kan bl.a. se kong Herodes palads. Den Herodes, som vi hører en lille smule om i påskeberetningerne er ikke Herodes den Store, som nybyggede templet og efterstræbte den nyfødte
Jesus. Kongerne hed ofte Herodes og denne hed Herodes Antipas og var Herodes den Stores
søn.
Romerne opførte deres særlige bygninger mange steder, også i Jerusalem. På modellen ses således også et romersk teater.

Du kan se en model af datidens Jerusalem på nedenstående link. Minibyen er udført af Jerusalems Museum og besøges af mange turister.

http://www.imj.org.il/panavision/eng_zoomin.htm
(Det er muligt at zoome ind og gå på virtuel rundtur i byen)
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Grundmodel af tableauet
Klassen laver sammen med læreren en grundmodel til tableauet ud fra bl.a. skitsen af datidens
Jerusalem. Det vil som model se ud som vist nedenfor.
Størrelsen af bymuren er vigtig, men der skal være god plads udenfor til korsfæstelsen og gravhulen, og indtoget i Jerusalem (palmesøndag) og Gethsemane Have (skærtorsdag) over imod Oliebjerget. Der løber en bæk mellem Oliebjerget/Gethsemane Have og Jerusalems Bymur, og hedder
Kedronbækken.

Jesu gravhule
Golgata
korsfæstelse
Herodes’
palads
Jerusalems bymur
Via Dolorosa
Smertens vej

JERUSALEM
nadversalen
Antoniaborgen
Pilatus
Jødernes
Templet

Eventuelt kan her laves
Kedrondalen med Kedronbækken

Jesu indtog i Jerusalem
(Palmesøndag)
Gethsemane have
Jesu tilfangetagelse og
Judaskysset, samt evt.
Jesus i bøn.

Oliebjerget
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Begivenhed
Jesu indtog i
Jerusalem
Palmesøndag

Det centrale
Jesus (1)
Æsel
Palmegrene

Ekstra
Mennesker langs vejen
Evt. en tydeliggørelse af
figurerne Peter og Judas

Evt.
tempelrensningen

Væltede borde
på tempelpladsen

Nadversalen

Jesus (2)
Bord
Nogle disciple
Judas (som går)

Peter

Getsemane Have

Jesus (3) beder

En sovende Peter

Bøn og
tilfangetagelse

Jesus (4) tilfangetages
Judas (Judaskysset)
Soldat(er)

Jesus dømmes til
døden af Pilatus

Jesus (5)
Kong Herodes
Pilatus, gerne med vaskefad Peters fornægtelse + en hane
En ypperstepræst
Gerne tornekrone og tortur- Fangen Barabbas
pæl med soldat med pisk
Gerne en del mennesker samlede

Jesus bærer korset
gennem Jerusalem

Jesus (6) slæber et kors

Evt. nogle mennesker langs
vejen
Gerne soldater

Korsfæstelse
udenfor bymuren
ved Golgata

Jesus (7) og to røvere på
kors
Romerske soldater
Evt. spyd ind i Jesu side

Maria Magdalene

Grav og
opstandelse

Tom Gravhule, væltet sted
Maria Magdalena
En engel ved graven

Evt. en kvinde mere sammen
med Maria
Peter, som kigger ind i graven
Evt. en opstanden Jesus
Evt. den tvivlende Thomas,
der mærker på naglegabene
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Evt. Judas, som hængte sig
Læg sølvmønter samme sted

Modellering af figurerne

Side 9

Påskens personer

Påskens tekster fra Det Nye Testamente
1
Jesu indtog i Jerusalem på et æsel
Mange tiljubler ham med palmegrene
Tempelrensningen sker ret umiddelbart efter: Jesus
vælter de handlendes borde, som handler helt inde i
tempelgården

Matt 21,1-11
Matt 21,12-14

2
Påskemåltidet - Jesus vasker disciplenes fødder og
giver dem kærlighedsbuddet

John 13,4-20

3
Påskemåltidet – Jesus indstifter nadveren
Brød og vin er til minde om hans legeme og blod

Matt 26,26-29

4
Påskemåltidet – Judas forråder Jesus for 30 sølvpenge. Begår senere selvmord

Matt 26,1-5 & 14-16 & kap 27,3-7
Luk 22,19-23
Ap.G. 1,18-20

5
Getsemane have – Jesus er angst for lidelsen, beder
alene og siger ja til lidelsen

Matt 26,36-46

6
Tilfangetagelsen i Getsemane have af ypperstepræsternes vagtmandskab, - og disciplenes flugt
7
Forhør sent torsdag aften i ypperstepræsten Kajfas’
gård. Her fornægter Peter sit venskab med Jesus.
8
Forhør tidligt fredag morgen hos Herodes og Pilatus.
Folket vælger mellem to dødsdømte

Matt 26,47-58 & 26
John 13,36-38
Matt 26,57-75

Luk 23,13-25
John 18,28-38

9
Jesus pines: hån, spyt, pisk, tornekroning og vandring med korset gennem Jerusalem

Mark 15,15-23

10
Jesus korsfæstes uden for byen ved Golgata sammen med to røvere. Jesus tilgiver og dør

Mark 15,14-39

11
Jesus gravlægges i en ny klippegravhule inden kl.
18, hvor jødernes sabbat begynder
12
Jesus ligger død i graven hele sabbat-lørdagen, der
slutter søndag morgen kl. 6
13
Jesus genopstår tidligt søndag morgen og viser sig
levende igen for flere. Først for Maria Magdalena.
14
Jesus viser sig specielt for den tvivlende discipel Tomas, der rører ved hans ar
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Mark 15,37-47
Luk 23,46-56
Matt 27,62-66

Mark 16,1-14
John 20,1-10 og 21,1-23
John 20,25-29

Oversigt over arbejdsopgaver
Bygning, person mv.

Laves af (navne)

Diverse

Uddrag af lidelseshistorien fra Markusevangeliet fra kap. 11-15
Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oliebjerget, sendte
han to af sine disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor; når I
kommer ind i den, vil I straks finde et føl, som står bundet, og som intet menneske
endnu har siddet på. Løs det, og bring det herhen. Og hvis nogen spørger jer, hvorfor
I gør det, skal I sige: Herren har brug for det og sender det straks tilbage hertil
igen.« Så gik de, og de fandt et føl bundet ved en dør ud til gaden, og de løste
det. Nogle af dem, som stod der, spurgte: »Hvad er det, I gør? I løser jo føllet!« Men
de svarede sådan, som Jesus havde sagt, og så lod de dem gå. De bragte så føllet
hen til Jesus og lagde deres kapper på det, og han satte sig op på det. Og mange
bredte deres kapper ud på vejen, andre strøede grønne kviste, som de havde skåret
af på markerne. Og både de, der gik foran, og de, der fulgte efter, råbte:
Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Velsignet være vor fader Davids rige, som kommer! Hosianna i det højeste!
Det var to dage før påske og de usyrede brøds fest. Ypperstepræsterne og de skriftkloge søgte at finde ud af, hvordan de kunne gribe Jesus med list og slå ham
ihjel. For de sagde: »Ikke under festen, for at der ikke skal blive uro i folket!« Men
Judas Iskariot, en af de tolv, gik til ypperstepræsterne for at forråde ham til dem. Da
de hørte det, blev de glade og lovede ham penge for det. Så søgte han at finde en
lejlighed til at forråde ham.
Så kom de til et sted, der kaldes Getsemane, og han sagde til sine disciple: »Sæt jer
her, mens jeg beder.« Så tog han 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!« Og han gik lidt længere væk, kastede sig til jorden og bad om, at den
time måtte gå ham forbi, om det var muligt. Han sagde: »Abba, fader, alt er muligt
for dig.
Endnu mens han talte, kommer Judas, en af de tolv, fulgt af en skare med sværd og
knipler fra ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste. Han, som forrådte ham,
havde aftalt et tegn med dem og sagt: Det er ham, som jeg kysser; grib ham og før
ham væk under sikker bevogtning! Og han kom og gik straks hen til Jesus og sagde:
»Rabbi!« og kyssede ham. De lagde hånd på ham og greb ham.
Så gav nogle sig til at spytte på ham og dække hans ansigt til og slå ham med knytnæve og sige til ham: »Profetér så!« Og vagtfolkene gik løs på ham med stokke.
Så tog Pilatus igen ordet og spurgte dem: »Hvad vil I så have, at jeg skal gøre med
ham, som I kalder jødernes konge?« De råbte tilbage: »Korsfæst ham!« Pilatus
spurgte dem: »Hvad ondt har han da gjort?« Men de råbte blot endnu højere:
»Korsfæst ham!« Pilatus ville gerne gøre folkeskaren tilpas og løslod dem Barabbas,
men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.
Soldaterne førte nu Jesus ind i gården, det vil sige statholderens borg, og sammenkaldte hele vagtstyrken. Så gav de ham en purpurkappe på, og de flettede en krone
af torne og satte den på ham. Og de gav sig til at hilse ham: »Hil dig, jødekonge! De
slog ham i hovedet med en kæp og spyttede på ham og lagde sig på knæ og tilbad
ham Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne
klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham. 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.
De førte ham ud til stedet Golgata – det betyder Hovedskalsted. De ville give ham vin
krydret med myrra, men han tog det ikke. Så korsfæstede de ham og delte hans klæder ved at kaste lod om, hvem der skulle have hvad. Det var den tredje time, da de
korsfæstede ham. Og indskriften med anklagen imod ham lød: »Jødernes Konge«. Sammen med ham korsfæstede de også to røvere, den ene på hans højre, den
anden på hans venstre side.
Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Eloí, Eloí! lamá sabaktáni?« – det
betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« Nogle af dem, som stod
der og hørte det, sagde: »Hør, han kalder på Elias.« Så løb én hen og fyldte en
svamp med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke, idet han sagde: »Lad os se, om Elias kommer og tager ham ned.« Men Jesus udstødte et højt
skrig og udåndede.
Side 13

Opstandelsesberetningen efter Markusevangeliet kap. 16.

Jesu opstandelse
Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome
vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første
dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden:
»Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom
ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev
forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra
Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor
de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen
for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.« Og de gik ud og
flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til
nogen, for de var bange.
Da Jesus var opstået tidligt om morgenen den første dag i ugen, viste han sig først
for Maria Magdalene, som han havde drevet syv dæmoner ud af. Hun gik hen og fortalte det til dem, som havde været sammen med ham, og som nu klagede og
græd. Men da de hørte, at han levede, og at hun havde set ham, troede de ikke på
det.
Derefter viste han sig i en anden skikkelse for to af dem, mens de var på vej ud på
landet. De gik også hen og fortalte det til de andre; men heller ikke dem ville de
tro. Til sidst viste han sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde
set ham efter hans opstandelse.
Der findes utallige malerier af opstandelsen i kristendommen. Her er et par eksempler:
Det er Adam og Eva, som bliver hevet op af graven af den opstandne Jesus. På det
andet billede vælter soldaten, som skulle bevogte graven, sammen med gravstenene. Opstandelsen er forbundet med lyset ligesom morgenlyset og morgensolen, der
kommer med stor kraft og fortrænger alt mørket.
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Billeder fra modelbyen af det gamle Jerusalem ved Det jødiske Museum i Jerusalem

Side 15

Pilatus’ fæstning
Antoniaborgen

Inspiration fra kunstens verden

Påskekunst
http://arslonga.dk/KRISTNE_HOEJTIDER.htm#Påske0
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