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Optakt til Skærtorsdag – en nadversalme, DDS nr. 476 i Salmebogen:
Kornet, som dør i jorden.
Kornet, som dør i jorden,
opstår som fyldte aks.
Druer, som knuses i persen,
modnes til gylden vin.
Gud, giv os troen tilbage:
tro gennem dybest mørke,
liv gennem nat og død!
Vi, som blev døbt til Kristus,
døbt til hans død og grav,
ejer opstandelsens løfte:
lovsang og evigt liv.
Himmelens lovsang begynder
her, hvor du selv er nær os,
midt i vor nat og død.
Kornet, som dør i jorden,
lever i nye korn.
Kristus, i måltidets nærvær
gir du os livets brød.
Dig vil vi takke og prise!
Slægternes evige lovsang
stiger fra nat og død.

’Kornet, som dør i jorden’ er en nyere salme i salmebogen og er oprindelig skrevet af den
norske digter Svein Ellingsen i 1976. Den synges på en melodi af Harald Herresthal
komponeret til den.
Salmen er skrevet på inspiration af Johannesevangeliet 12, 24-26, hvor der står: ’Hvis
hvedekornet ikke falder til jorden og dør, bliver det kun det ene korn, men hvis det dør,
bærer det mange fold’. Kornet skal dø i jorden for at blive til nyt liv, og således henviser
billedet til påskens begivenheder, Jesus’ død og Jesus Kristus’ opstandelse.
Skærtorsdag er dagen, hvor vi mindes, dengang Jesus omformulerede det jødiske
påskemåltid og gav det en ny betydning med udgangspunkt i sit eget liv og gerning. Han
indstiftede nadveren, som vi kender den med brød og vin, der symboliser hans legeme og
blod. Enhver altergang og ethvert nadvermåltid er siden en livets fest og et livets

fællesskab uden grænser. Et tegn på Guds liv og evighed, Guds nærvær ud over tiden
såvel som ud over et geografisk sted.
Salmen er en god nadversalme, fordi vi, når vi fejrer nadver med hinanden, får et lille
stykke brød og lidt vin sammen med ord, der til sammen er, et udtryk for at vi ’bliver
sammenspist’ med Jesus Kristus, og vi får del i hans liv og kærlighedsgerning. Vi bliver på
den måde et stort fællesskab og en del af Guds liv, der er stærkere end døden, og som er
påskemorgens glædelige budskab til os.
Kornet er et billede på det livgivende brød, der skal deles med hinanden, og som vi skal
hjælpe med at give hinanden også som dagligt brød. Kornet er også et billede på livets
fest og fællesskab, som både er dette liv og livet efter døden, og som vi kan tro og håbe
på gælder enhver af os.
Amen!

