
Salmedigteren Thomas Kingo (1634-1703)
harbeskrevetJesu lidelseshistorie i etmægtigt
salmeværk.Iénafsalmerneheri(Salmebogen
nr.187):
RETTENS SPIRDET ALT ER BRÆKKET- skriverhan:
3 Straks Pilatus sine hænder
vasker udi hykle-vand,
og sin uskyld forevender,1
finder, han er ren og grand:
Nej, den dom på Jesu blod
to's ej bort i nogen flod,
hænderne kan vasket være,
hjertet må dog smitten bære.

4 Ak, min Gud, jeg bør ej dølge,
at min synd foruden tal
jo var med dig hen at følge
ind i dommens hus og sal.
Mine synder dommen skrev
og dig hen til døden rev,
og når på din dom jeg grunder,
ser jeg alt mit segl derunder.

5 Du foruden skyld og brøde
gav dig under dødens dom,
ja, frivillig for mig døde,
derfor er du og så from,
at jeg for Guds domstol må
al min tilflugt hos dig få,
så din dom er mig den gåde,
at jeg bliver dømt i nåde.

Kunstmaleren StigWeye
har malet en slags tegneserie

over trosbekendelsen på
Grindsted Kirkes alterbordsforside.

Billedet her gengiver ordene:
pintunderPontius Pilatus

Historien bag udtryk i det danske sprog:

I midten af 1800-tallet begyndte videnskabsfolk at
overveje, om det ’at vaske hænder’ og udfald af

sygdomsforløb mon kunne have noget med
hinanden at gøre …det kunne det!

- altid - også nu her i 2020 i indsatsen for at
forebygge smitte med den nye corona-virus.

Der er nærmest ’kø ved håndvasken’!
OG DET ER GODT!

”at vaske sine hænder!”

MEN ... siges det om én,
at han vasker godt nok sine hænder,
så er det IKKE GODT!
Dermed siger man, at han fralægger sig ´
sit ansvar - som Pilatus gjorde langfredag.
Efter at have dømt Jesus, vaskede han
sine
hænder og sagde: Jeg er uskyldig i denne
mands blod. Mattæus 27.24-26
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forevender betyder: foregiver
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