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1. søndag i advent 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Dig være lov og tak og pris til evig tid, fordi 
du forbarmede dig over os arme mennesker, som for syndens skyld var under-
givet dødens og Satans tyranni, og gav os din Søn, den sagtmodige og 
retfærdige konge, til frelser, for at han skulle fri os fra vore synder og give os 
sejr over døden. Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil oplyse og lede os 
således, at vi holder os til denne vor konge og frelser alene, og ikke, som verden 
gør, tager forargelse af hans fattige skikkelse og foragtede ord, men bevares i en 
fast tro på ham og derved bliver til evig tid salige, ved denne din elskede Søn, 
Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer* i Helligånds enhed, én 
sand Gud fra evighed og til evighed! 
 
* "regerer" kan i alle kollekter ombyttes med "råder". 

Eller  
Rejs dig, vi beder dig, Herre,  
rejs dig med vælde og kom.  
Vore synder indhenter os, undergang truer os,  
hold din hånd over os, så vi undslipper,  
befri os, frels os,  
du som med Fader og Helligånd lever og regerer,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 

 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 24,1b-10 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Es. 2,2-5). C har Salme 24,1b-10 eller Salme 100.  
Førstnævnte tekst  anvendes i 2. række i N. S har Zak. 9,9-10. 
 
Salmisten skriver: 

Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren, 
for det er ham der har grundlagt den på havene og fastgjort den på strømmene. 

"Hvem kan drage op til Herrens bjerg, hvem kan stå på hans hellige sted?" 
Det kan den som har rene hænder og skyldfrit hjerte, den som ikke spreder 
løgn og sværger falsk. Han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed hos 
sin frelses gud. Sådan er den slægt, som søger ham, som kommer til dig, Jakobs 
gud. 

Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle døre, så ærens konge kan 
drage ind. "Hvem er ærens konge?" Det er Herren, stærk og vældig, Herren, 
mægtig i krig! Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle døre, så ærens 
konge kan drage ind. "Hvem er han, ærens konge?" Hærskarernes Herre, han er 
ærens konge! 

 

Eller Salme 100 
 
Salmisten skriver: 

Bryd ud i hyldestråb for Herren, hele jorden! Tjen Herren med glædessang, 
træd frem for ham med jubel. Erkend, at det er Herren, der er gud, han har 
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skabt os, og ham hører vi til, vi er hans folk, vi er de får, han vogter. Træd ind i 
hans porte med takkesang, i hans forgårde med lovsang, tak ham, pris hans 
navn! For Herren er god, hans troskab varer til evig tid, hans trofasthed fra 
slægt til slægt. 

 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 13,11-14 
A har Rom. 13,11-14. Samme tekst i B, N og S.  Udgangslæsning i C. Som 3. prædiketekst har C 
Johs.Åb. 3,14-22. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

I kender jo timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen 
os nærmere, end da vi kom til tro. Natten går til ende, dagen er nær. Lad os da 
aflægge mørkets gerninger og tage lysets våben på. Lad os leve sømmeligt, som 
det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv 
og strid, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke så optaget af kroppen, 
at det bliver til begær. 

 

Evangelium: Matt. 21,1-9 
A har Matt. 21,1-9. Samme tekst i B og C, samt N og S. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Bethfage ved Oliebjerget, sendte Je-
sus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil 
straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. 
Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, og 
han vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er 
talt ved profeten, der siger: Sig til Sions datter: Se, din konge kommer til dig, 
sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. 

Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med 
æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig op på dem. Men-
neskemængden bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne 
og strøede dem ud på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte 
efter, råbte: Hosianna, Davids Søn! Velsignet være han, som kommer i Herrens 
navn! Hosianna i det højeste! 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 42,1-9 
A og B har Es. 42,1-9, som i C anvendes til fastelavns søndag. C har her Jer. 1,4-10. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Gud Herren siger: Se, her er min tjener, som jeg støtter, min udvalgte, som jeg 
holder af. Jeg udruster ham med min ånd, han skal bringe ret til folkene. Han 
skriger ikke, han råber ikke, hans stemme høres ikke på gaderne. Det knæk-
kede rør ødelægger han ikke, den svage flamme slukker han ikke. Han fører 
retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, indtil han får indført ret på 
jorden. De fjerne øer venter på hans forkyndelse. 

Dette siger Gud Herren, han, som skabte himlen og spændte den ud, som 
bredte jorden ud med dens vækster, som gav åndedræt til jordens folk og liv til 
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dem, der færdes på den: Jeg, Herren, kaldte dig i retfærdighed. Jeg griber din 
hånd, jeg former dig og gør dig til folkepagt, til folkenes lys. Du skal åbne de 
blindes øjne og føre fangerne ud af fængslet, føre dem, der sidder i mørket, ud 
af fangehullet. Jeg er Herren. Jeg giver ikke min ære til nogen anden, eller min 
pris til gudebillederne. De tidligere begivenheder, de er sket, nu forkynder jeg 
de nye, der skal ske. Før de spirer frem, hører I om dem. 

 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 13,11-14 
Findes ikke i A og B, som har gt-lig tekst. N og S har Johs. Åb. 5,1-5. C har som 3. prædiketekst 
Johs. Åb. 3,14-22. 
(Se første række) 
 

Evangelium: Luk. 4,16-30 
A har Luk. 4,16-30. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter 
sin sædvane ind i synagogen, og han rejste sig op for at læse. Man rakte ham 
profeten Esajas’ bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står 
skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig 
til at bringe godt budskab til fattige, til at udråbe frigivelse for fanger og nyt 
syn for blinde, til at sætte undertrykte i frihed og udråbe et nådeår fra Herren. 

Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen så 
spændt på ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: »I dag er det skrift-
ord, som I hørte, gået i opfyldelse.«  Alle gav de ham deres bifald og undrede 
sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte: »Er det 
ikke Josefs søn?«  Han svarede dem: »I vil sikkert bruge denne talemåde mod 
mig: Læge, læg dig selv! og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kaper-
naum; gør det samme her i din hjemby!«  Men han sagde: »Sandelig siger jeg 
jer: Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er: Der 
var mange enker i Israel på Elias’ tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks 
måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet; og Elias blev ikke sendt til 
nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange 
spedalske i Israel på profeten Elisas tid; og ingen af dem blev renset, men det 
blev syreren Na’aman.« 

Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det; de sprang op, 
jog ham ud af byen og drev ham helt hen til kanten af det bjerg, deres by var 
bygget på, for at styrte ham ned. Men han gik tværs igennem flokken og 
vandrede bort. 

 
 

2. søndag i advent 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som ved din Søn har åbenbaret os, at 
himmel og jord skal forgå og vore legemer igen opstå, og at vi alle skal stilles 
for dommen; vi beder dig, at du ved din Helligånd vil holde os fast ved dit ord 
og af din nåde ved en ret tro vogte os for synd og bevare os i alle fristelser, så at 
vore hjerter ikke sløves af vellevned og dagliglivets bekymringer, men at vi 
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altid våger og beder og med en fast tillid til din nåde gladelig venter din Søns 
komme, og da bliver til evig tid salige, ved denne din elskede Søn, Jesus 
Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand 
Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre, væk vore hjerter, 
så vi går i gang med at rydde vej for din Enbårne Søn. 
Og behold os nådigt i din tjeneste, 
når han holder sit indtog hos os og gør vore hjerter rene, 
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente:Es. 11,1-10 
A har ingen tekst. B har ingen tekst  (3. række: Es. 51,3-8). C har Es. 11,1-10, der i A og B findes 
til 2. række. N har Mal. 3,17-18+4,1-2a. S har Mal. 4,1-2+5-6. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Men der skyder en kvist af Isajs stub, et skud gror frem af hans rod. Over 
ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigts ånd, gudskundskabs og guds-
frygts ånd; han lever og ånder i gudsfrygt. Han dømmer ikke efter, hvad hans 
øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage 
med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår 
voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han de 
gudløse. Retfærdighed er bæltet om hans liv, trofasthed bæltet om hans hofter. 

Da bor ulven sammen med lammet, panteren ligger ved siden af kiddet, kalv, 
løve og fedekvæg går i flok, et barn kan vogte dem. Koen og bjørnen bliver ven-
ner, deres unger hviler sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet 
leger ved slangens hule, det lille barn rækker hånden ud mod hugormens hul. 
Der findes hverken ondskab eller ødelæggelse på mit hellige bjerg, for landet er 
fyldt af kundskab om Gud, som vandet dækker havets bund. 

På den dag skal folkeslagene søge til Isajs rodskud, der står som et banner for 
folkene, og hans bolig skal være herlig. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 15,4-7 
A har Rom. 15,4-9. Samme tekst i B. Udgangslæsning i C i kortere form, Rom. 15,4-7. Æ har 
også den korte form. N og S har ligeledes teksten i kortere form, Rom. 15,4-7. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi 
med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde 
håbet. Udholdenhedens og trøstens Gud give jer ét og samme sind, sådan som 
Jesus Kristus vil det, så I enigt med én mund lovpriser Gud, vor Herre Jesu 
Kristi Fader! Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til 
Guds ære. 
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Evangelium: Luk. 21,25-36 
A har Luk. 21,25-36. Samme tekst i B og C, samt S. N har lidt kortere tekst, Luk. 21,25-33. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Jesus sagde: »Der vil være tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal 
folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens larm. Mennesker 
skal gå til af skræk og frygt for det, der kommer over verden, for himlens 
kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med 
magt og megen herlighed. Når disse ting begynder at ske, ret jer da op og løft 
jeres hoved, for jeres forløsning nærmer dig.« 

Han fortalte dem en lignelse: »Se på figentræet og alle de andre træer. Så 
snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan 
skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer: 
Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men 
mine ord skal aldrig forgå. 

Tag jer i agt, så jeres hjerter ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets 
bekymringer; ellers kommer den dag pludselig over jer som en snare. For den 
vil komme over alle dem, der bor over hele jorden. Hold jer til enhver tid 
vågne, og bed om, at I må blive i stand til at undslippe alt det, som skal ske, og 
til at stå over for Menneskesønnen.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 11,1-10 
A og B har Es. 11,1-10, der i C anvendes til 1. række. Til 2. række foreslår C Mal. 3,1-3. 
(Se første række) 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Jak. 5,7-8 
A og B har gt-lig tekst. C har som 3. prædiketekst Jak. 5,7-11. 
 
Epistlen skrives i Jakobsbrevet 

Brødre, vær tålmodige, indtil Herren kommer. Tænk på, hvordan bonden 
tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårs-
regn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for 
Herrens komme er nær. 
 

Evangelium: Matt. 25,1-13 
A har Matt. 25,1-13. Samme tekst i B og C. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper 
og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. 
De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres 
lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de 
alle sammen trætte og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen 
kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i 
stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore 
lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå 
hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom 
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brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren 
blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! 
Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, I kender 
hverken dagen eller timen.« 

 
 

 

3. søndag i advent 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som lod din Søn, vor Herre Jesus 
Kristus, blive menneske og komme til verden, for at han skulle udfri os af 
Djævelens vold og hjælpe os arme mennesker imod synden og døden og gøre 
os til evig tid salige; vi beder dig, at du ved din Helligånd vil styre og lede vore 
hjerter, så vi holder os til hans ord alene og derved undgår al forargelse, som 
vor selvklogskab frister os til, at vi altid må findes iblandt dem, som ikke 
forarges på din Søn, Jesus Kristus, men bliver til evig tid salige, ved ham, som 
med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! 
 
Denne kollekt kan også anvendes på 2. og 4. søndag i advent. 
 

Eller 
Bøj dig dybt, Herre Jesus,  
så du kan høre vore stemmer,  
her hvor vi beder ud af mørket i vore sind.  
Kom i din nåde og gæst os,  
gør mørket i os til lys, 
du som med Fader og Helligånd lever og regerer,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 35 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Es. 35,1-7). C har Es. 35. N har Es. 35, 3-10. S har 
Es. 29,17-19. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, steppen skal juble og blomstre, den 
skal blomstre som liljen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Kar-
mels og Sarons pragt. De skal se Herrens herlighed, vor Guds pragt. Styrk de 
synkende hænder, gør de vaklende knæ stærke, sig til de urolige hjerter: Vær 
stærke, frygt ikke, nu kommer jeres Gud med hævn. Det er Guds gengæld, han 
kommer og frelser jer. Da skal de blinde øjne åbnes, og de døve ører åbnes, da 
springer den halte som hjorten, den stumme bryder ud i jubel. For vand vælder 
frem i ørkenen, bække på steppen. Det hede sand bliver til oaser, den udtørrede 
jord til kildevæld. Sjakalernes tilholdssted bliver et sted med siv og rør. Dér 
kommer en banet vej. Den hellige Vej skal den hedde, de urene skal ikke færdes 
på den; men for folket bliver det en vej at gå på, hvor tåber ikke tumler rundt. 
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Dér skal der ikke være løver, rovdyr kommer ikke på den, de findes ikke. Dér 
skal de løskøbte vandre, Herrens befriede vender hjem, de kommer til Sion 
med jubel, evig glæde går foran dem, fryd og glæde indhenter dem, suk og 
klage flygter. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 4,1-5 
A har 1. Kor. 4,1-5. B har samme tekst. C bruger perikopen som udgangslæsning. N og S har 
ligeledes samme tekst. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

Det er sådan, man skal betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af 
Guds hemmeligheder, og så kræves det af forvaltere, at de viser troskab; med 
mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer eller i det hele taget af en 
menneskelig domstol, ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv. For jeg er mig 
ikke noget bevidst, men dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig, 
er Herren. Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer! Han skal bringe 
for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad mennesker har i sinde. 
Og da skal enhver få sin ros fra Gud. 
 

Evangelium: Matt. 11,2-10 
A har Matt. 11,2-10. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine 
disciple og spurgte ham: »Er du den, der kommer, eller skal vi vente en an-
den?«  Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: 
Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører, døde oprejses, og 
evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.« 

Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: »Hvad 
gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for 
at se? En profet? Ja, jeg siger jer, endda mere end en profet. Det er om ham, der 
står skrevet: Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane vejen for dig.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 40,1-8 
A har Es. 40,1-8. B og C har samme tekst. N har samme tekst.  
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

»Trøst mit folk, trøst det!« siger jeres Gud. »Tal til Jerusalems hjerte, sig hen-
de, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt; for af Herrens hånd 
har hun fået dobbelt straf for alle sine synder.« 

Der er en, der råber: »Ban Herrens vej i ørkenen, jævn vejen i det øde land for 
vor Gud. Hver dal skal hæves, hvert bjerg, hver høj skal sænkes, bjergkam skal 
blive til slette, og klippetop til dal, så Herrens herlighed åbenbares, og alle 
mennesker ser det. Herren selv har talt.« 

Der er en, der siger: »Råb!«  En anden svarer: »Hvad skal jeg råbe?«  »Alt le-
vende er græs, og deres troskab er som markens blomster. Græsset tørrer ud, 
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blomsterne visner, når Herrens vind blæser over dem. Ja, folket er græs; græs-
set tørrer ud, blomsterne visner, men vor Guds ord står fast til evig tid.« 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 2. Kor. 4,5-10 
A har ikke nogen epistel, men en gt-lig tekst, Es. 40,1-8. B har samme tekst. C har som 3. 
prædiketekst  2. Kor. 4,5-10.  
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korintherne: 

For vi prædiker ikke os selv, men Herren Jesus Kristus og os selv som jeres 
tjenere for Jesu skyld. Thi Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,«  har 
selv skabt lys i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på 
Jesu Kristi ansigt.  

Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds 
og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men 
ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men 
går ikke til grunde. Altid bærer vi Jesu død på vores krop, for at også Jesu liv 
kan åbenbares på vores krop. 
 

Evangelium: Luk. 1,67-80 
A har Luk. 1,67-80. B og C har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Johannes’ far, Zakarias, blev fyldt med Helligånd og profeterede: Lovet være 
Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os 
frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har 
forkyndt ved sine hellige profeter: at frelse os fra vore fjender og fra alle, der 
hader os, og at vise barmhjertighed mod vore fædre og huske på sin hellige 
pagt, den ed, han svor vor fader Abraham: at lade os, befriede fra vore fjender, 
tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans ansigt alle vore dage. 

Og du, mit barn, skal kaldes den Højeste profet, for du skal gå foran Herren 
og bane vej for ham og lære hans folk at kende frelsen i deres synders for-
ladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, i hvilken solopgangen 
fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens 
skygge, og lede vore fødder ind på vredens vej. 

Drengen voksede til og blev stærk i ånden, og han opholdt sig i ørkenen til 
den dag, da han skulle træde frem for Israel. 

 

4. søndag i advent 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af hjertens grund, at du har 
ladet os komme til den nådefulde dåb, hvori du tilsagde os syndernes forladel-
se, Helligånden og det evige liv for din Søns, Jesu Kristi, skyld. Vi beder dig, 
bevar os i en sådan tillid til din nåde og barmhjertighed, at vi aldrig tvivler om 
dette dit tilsagn, men trøster os dermed i alle fristelser, og giv os ved din 
Helligånd at vogte os for synd og bevares i vor dåbs nåde, indtil vi bliver til 
evig tid salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever 
og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 
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Note: Bruges også i dåbsritualet (og i højmesseordningen) som slutningskollekt.  

Eller 
Rejs dig, vi beder dig, Herre,  
rejs dig med vælde, og kom. 
Il os til undsætning, hjælp os,  
for vore synder omklamrer os, vi kommer ikke ud af stedet. 
Bær over med os, se på os med mildhed, 
så vi igen kan bevæges og leve  
ved dig, som med Faderen og Helligånden lever og regerer, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 

 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 52,7-10 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Es. 49,8-11). C har Es. 12, som A og B anfører til 2. 
række. N har Es. 52,7-10. S har Es. 40,9-11 og bruger Es. 52,7-10 til 3. række. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Herligt lyder glædesbudets skridt hen over bjergene. Han forkynder fred og 
udråber godt budskab. Han forkynder frelse og siger til Sion: Din Gud er 
konge. Hør, dine vægtere råber, de jubler i kor, for med egne øjne ser de Herren 
vende hjem til Sion. Bryd ud i jublende kor, Jerusalems ruiner! for Herren 
trøster sit folk, han løskøber Jerusalem. Herren blotter sin hellige arm for 
øjnene af alle folkene, hele den vide jord ser vor Guds frelse. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Fil. 4,4-7 
A har Fil. 4,4-7. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning. N har 
ligeledes samme tekst, mens S har flyttet perikopen til 2. tekstrække. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til filipperne: 

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger jeg igen: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive 
kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men 
bring alle jeres ønsker frem for Gud med bøn og påkaldelse og tak. Så skal 
Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og tanker i Jesus 
Kristus. 
 

Evangelium: Johs. 1,19-28 
A har Johs. 1,19-28. B og C har samme tekst. Æ har lidt kortere tekst Johs. 1,19-27. N har 
tilsvarende lidt kortere tekst Johs. 1,19-27. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Dette er Johannes’ vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og 
levitter ud til ham for at spørge ham: »Hvem er du?«  Da bekendte han og 
benægtede ikke, han bekendte: »Jeg er ikke Kristus.«  »Hvad er du da?« spurgte 
de ham, »er du Elias?«  »Det er jeg ikke,« svarede han. »Er du Profeten?« »Nej,« 
svarede han. Så sagde de til ham: »Hvem er du da? Vi skal have svar med til 
dem, der har sendt os; hvad siger du om dig selv?«  Han svarede: »Jeg er den, 
‘der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!’ som profeten Esajas har sagt.« 
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De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham: »Hvorfor døber du så, når 
du hverken er Kristus eller Elias eller Profeten?«  Johannes svarede dem: »Jeg 
døber med vand; men midt iblandt jer står en, som I ikke kender, han, som 
kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse.«  Dette skete i 
Bethania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 12 
A har Es. 12. B har samme tekst. C har Jer. 23,5-6 og anfører Es. 12 til 1. række. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

På den dag skal du sige: Jeg takker dig, Herre; du var vred på mig, men din 
vrede forsvandt, og du trøstede mig. Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter 
ikke. Min styrke og lovsang er Herren, han blev min frelse. I skal øse vand med 
glæde af frelsens kilder. 

På den dag skal I sige: Tak Herren, påkald hans navn! Forkynd hans gernin-
ger for folkene, kundgør at hans navn er stort. Lovsyng Herren, vældige ting 
har han gjort, og det skal hele jorden vide. I som bor på Sion, skal juble og 
skrige af fryd. Stor er Israels Hellige hos jer. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 2. Kor. 1,18-22 
A har ikke nogen epistel, men en gt-lig tekst, Es. 12. B har samme tekst som A. C har som 3. 
prædiketekst 2. Kor. 1,18-22 eller Ap.G. 19,1-6. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus sit andet brev til korintherne: 

Så sandt Gud er trofast, er vor tale til jer ikke både ja og nej! For Guds Søn, 
Jesus Kristus, som vi - jeg og Silvanus og Timotheus - har prædiket hos jer, var 
ikke både ja og nej, men i ham er der kun sagt ja; for alle Guds løfter har fået 
deres ja i ham. Derfor siger vi også ved ham vort amen til Guds ære. Og den, 
som knytter både os og jer fast til Kristus, og som salvede os, er Gud, der også 
beseglede os og gav os Ånden som pant i vore hjerter. 
 

Evangelium: Johs. 3,25-36 
A har Johs. 3,25-36. B og C har samme tekst. N har perikopen i en kortere beskæring Johs. 3,26-
30. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Nu kom Johannes’ disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik 
hen til Johannes og sagde: »Rabbi, han, som var hos dig på den anden side af 
Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til 
ham.«  Johannes svarede: »Et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at 
det bliver givet ham fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke 
Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom; 
men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når 
han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. 
Han skal blive større, jeg skal blive mindre. 

Den, der kommer ovenfra, er over alle; den, der er af jorden, er jordisk og 
taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle; hvad han har set og 
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hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har 
taget imod hans vidnesbyrd, har skrevet under på, at Gud er sandfærdig; for 
han, som Gud har udsendt, taler Guds ord; Gud giver jo ikke Ånden efter mål. 
Faderen elsker Sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på 
Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men 
Guds vrede bliver over ham.« 

 
 
 

Juleaften 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader, du, som sendte de hellige engle til hyrderne 
på marken med bud om din Søn, Jesus Kristus, og forkyndte, at de ikke skulle 
frygte, men glædes, fordi Frelseren er født; vi beder dig, at du ved din 
Helligånd vil drive al frygt ud af vore hjerter og give os denne sande og evige 
glæde, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og 
regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. 

Eller 
Herre vor Gud, denne nat har du gjort hellig.  
Du lod natten begynde at skinne,  
det sande lys lod du tænde,  
vi så hans lys i verden.  
Nu beder vi dig: Lad os også se hans lys i din Himmel,  
lad os drikke dybt af dets glæde  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Læsning fra Det gamle Testamente: Mika 5,1-4a 
A har ingen tekster. B har Mika 5,1-4 og henviser desuden generelt til de gammeltestamentlige 
profetier fra advents- og juletiden. C har ingen tekster. N har samme tekst som B. S har Es. 9,2-
7. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Mika: 

Men du, Betlehem, Efrata, ubetydelig er du blandt Judas stammer. Fra dig 
skal der udgå én, som skal være min hersker i Israel. Hans udspring er i forti-
den, i ældgamle dage. Men de skal være prisgivet indtil den tid, da kvinden har 
født, og resten af hans brødre vender tilbage til israelitterne. Så skal han træde 
frem og vogte i Herrens styrke, i Herren sin Guds navns storhed, og folket skal 
bo trygt, for hans magt når til jordens ender. Han skal være fredens herre. 
 

Eller Es. 9,2-7  
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Det folk, der vandrer i mørket, ser et stort lys. Lys stråler frem over dem, der 
bor i mørkets land. Du gør jubelen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for 
dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler 
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byttet. For det tyngende åg, åget på dets skulder, og slavefogedens kæp 
brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper og larmer, og kap-
pen, der søles i blod, brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er 
givet os. Herredømmet lægges på hans skuldre, og man kalder ham Underfuld 
Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Stort er herredømmet, 
grænseløs er freden for Davids trone og for hans rige, så han kan grundfæste 
det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. 
 

Evangelium: Matt. 1,18-25 
A anfører Luk. 2,1-14 som læsetekst og prædiken over en fri tekst. B henviser til juleevangeliet 
efter første række. C har ingen tekst. 
N har Luk. 2,1-14, som kun anvendes juleaften/julenat. S har Luk. 2,1-14 til julenat. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med 
Josef, men før de var kommet sammen, viste det sig, at hun var blevet med 
barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retfærdig og ønskede ikke at 
bringe hende i vanry, men besluttede at lade sig skille fra hende i al stilhed. 
Mens han overvejede dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og 
sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til hustru. For det 
barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du 
skal give ham navnet Jesus. For han skal frelse sit folk fra deres synder.« 

Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, 
der siger: Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham 
navnet Immanuel - det betyder: Gud med os.  

Da Josef var stået op efter søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde be-
falet ham, og tog hende til hustru. Men han sov ikke med hende, før hun havde 
født sin søn. Og han gav ham navnet Jesus. 
 

Eller Luk. 2,1-14(20) 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

I de dage udgik der en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i 
hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i 
Syrien. Alle tog af sted for at lade sig indskrive, enhver til sin by. Da Josef var af 
Davids hus og slægt, drog også han op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til 
Davids by, som hedder Bethlehem, for at lade sig indskrive sammen med 
Maria, sin forlovede, som ventede sit barn. 

Mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den 
førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til 
dem i herberget. 

I den samme egn var der nogle hyrder, som holdt nattevagt over deres hjord 
ude på marken. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed lyste 
omkring dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt 
ikke! Jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der 
født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal være tegnet 
for jer: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«  Da var der med 
ét sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære 
være Gud i det højeste og på jorden fred med mennesker, som han elsker! 

(15-20) 
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[Da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyr-
derne til hinanden: »Lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket, og som 
Herren har forkyndt for os.«  De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef og 
barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet 
sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad 
hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alt dette i sit hjerte og grundede over 
det. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde 
hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.] 
 

Slutningskollekt 
Vi takker dig, kære himmelske Fader, at du har elsket verden således, at du har 
givet din Søn, den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, 
men have evigt liv. Vi takker dig, Herre Jesus, vor frelser, at du ikke holdt det 
for et røvet bytte at være din himmelske Fader lig, men gav afkald og tog 
tjenerskikkelse på og blev mennesker lig! Vi takker dig, du gode Helligånd, at 
du ved ordets lys har ladet os se, at Jesus Kristus er Guds Søn og vor eneste 
frelser! Giv os, o Gud, af din nåde, at vi med troende og taknemmelige hjerter 
på ny kan høre det frydefulde budskab, at os er i dag en frelser født i Davids 
by, som er Kristus, Herren, så vi kan holde jul med hverandre i indbyrdes 
kærlighed. Det beder vi alle i vor Herres Jesu navn! Amen. 
 
Autoriseret 1895. Skal den medtages? 
Udvalgsmøde jan.90: Revideres evt. med benyttelse af kollekten til Palmesøndag: 
"Almægtige, evige Gud, du, som lod din enbårne Søn ydmyge sig, så han påtog sig en tjeners 
skikkelse og blev lydig til døden på korset, giv os nådigt, at vi i en ret tro holder os til denne 
vor frelser, efterfølger ham i ydmyghed og lydighed og så omsider bliver salige, ved ham, som 
med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed!" Kollekt 
af missaletypen fra Prøvealterbogen 1958 

Eller 
Almægtige, evige Gud, vor Herres og Jesu Kristi og vor Fader! Vi lover og 
priser og takker dig, fordi du har ladet dit julebud komme også til os, så den 
store glæde bliver forkyndt for hele vort folk! Vi beder dig, at du vil give os din 
Helligånd, så dit ord må bære frugt i vore hjerter og blive forkyndt også ved os 
over den hele jord, og giv os engang med alle dine hellige engle at synge med i 
den evige lovsang, ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig 
lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 
 
Autoriseret 1923 til Juleaften. Skal med medtages? 
 
 
 
 
 

Juledag (Kristi fødsels dag) 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for din store nåde og barm-
hjertighed, at du har ladet din kære Søn blive menneske og ved ham nådigt 
frelst os fra synden og den evige død. Vi beder dig, oplys vore hjerter ved din 
Helligånd, at vi må være taknemmelige for din nåde og trøste os dermed i al 
nød og fristelse og således blive til evig tid salige, ved din elskede Søn, Jesus 
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Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand 
Gud fra evighed og til evighed! 
 
Kan også anvendes på Anden juledag og Julesøndag 

Eller 
Almægtige evige Gud,  
du som lod din Enbårne Søn føde ind i vor verden  
som et menneske af kød og blod, 
dig beder vi på hans fødsels dag: 
Tag syndens åg af vore skuldre, fri os ud af vor ældgamle trældom, 
gør os til nye mennesker 
ved din Søn Jesus Kristus, vor Herre, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 9,2-7 
A og B har ingen tekst. C har Es. 9,2-7. N har samme tekst i beskåret form, Es. 9,2-3+6-7. S har 
Es. 9,2-7 i alle 3 årgange. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Det folk, der vandrer i mørket, ser et stort lys. Lys stråler frem over dem, der 
bor i mørkets land. Du gør jubelen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for 
dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler 
byttet. For det tyngende åg, åget på dets skulder, og slavefogedens kæp 
brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper og larmer, og 
kappen, der søles i blod, brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en 
søn er givet os. Herredømmet lægges på hans skuldre, og man kalder ham 
Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Stort er her-
redømmet, grænseløs er freden for Davids trone og for hans rige, så han kan 
grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig 
tid. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Hebr. 1,1-5 
A har Hebr. 1,1-5. B har samme tekst. C anvender perikopen som 3. prædiketekst, og har som 
udgangslæsning 1. Johs. 4,7-11. 
N har samme tekst, mens S anvender perikopen i kortere form til 3. række, Hebr. 1,1-3. 
 
Epistlen skrives i brevet til hebræerne: 

Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til vore 
fædre gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem 
sin Søn, som han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har 
skabt verden. Han er en udstråling af Guds herlighed og bærer hans væsens 
præg, og han opretholder alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet 
renselse for vore synder, satte han sig ved den Højestes højre hånd i det høje. 
Og han er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, 
overgår deres. For til hvem af englene har Gud nogen sinde sagt: Du er min 
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Søn, jeg har født dig i dag, og et andet sted: Jeg vil være hans Fader, og han skal 
være min Søn? 

 

Evangelium: Luk. 2,1-14 
A har Luk. 2,1-14. B og C har samme tekst. S har perikopen i en længere form, Luk. 2,1-20, og 
har en bestemmelse om, at den læses alle år. N anvender  Luk. 2,1-14/20 til 
juleaften/julenat/ottesang og har til juledag kun Johs. 1,1-14. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

I de dage udgik der en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i 
hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i 
Syrien. Alle tog af sted for at lade sig indskrive, enhver til sin by. Da Josef var af 
Davids hus og slægt, drog også han op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til 
Davids by, som hedder Bethlehem, for at lade sig indskrive sammen med 
Maria, sin forlovede, som ventede sit barn. 

Mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den 
førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til 
dem i herberget. 

I den samme egn var der nogle hyrder, som holdt nattevagt over deres hjord 
ude på marken. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed lyste 
omkring dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt 
ikke! Jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der 
født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal være tegnet 
for jer: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«  Da var der med 
ét sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære 
være Gud i det højeste og på jorden fred med mennesker, som han elsker! 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 9,2-7 
A har Es. 9,6-7. B har samme tekst. C har 1. Mos. 1,1-5 og anvender perikopen til 1. række. N 
har kun én række, og S anvender samme gt-lige perikope i alle 3 årgange 
(Se første række) 
 

Eller 1. Mos. 1,1-5 
 
Denne hellige lektie skrives i første Mosebog: 

I begyndelsen, da Gud skabte himmel og jord - jorden var dengang øde og 
tomhed, og der var mørke over urdybet, og Guds storm piskede hen over 
vandene - da sagde Gud: "Der skal være lys!" Og der blev lys. Gud så, at lyset 
var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kaldte lyset dag, men mørket 
kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Johs. 4,7-11 
A har Tit. 2,11-14. B har ingen tekst. C anvender ikke perikopen og har andre tekster til 
udgangslæsning og 3. prædiketekst. 
 
Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: 
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Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er fra Gud, og enhver, 
som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, som ikke elsker, kender ikke 
Gud, for Gud er kærlighed. Guds kærlighed er blevet åbenbaret for os, ved at 
Gud har sendt sin enbårne Søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri 
består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og 
sendt sin Søn som sonoffer for vore synder. Mine kære, når Gud har elsket os 
således, skal vi også elske hinanden. 
 

Evangelium: Johs. 1,1-14 
A har Johs. 1,1-14. B og C har samme tekst. N har samme tekst som eneste evangelium til 
juledag. S har samme tekst til 2. række, men Luk. 2,1-20 læses forud. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i 
begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, 
som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og 
mørket greb det ikke. 

Et menneske stod frem, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom 
for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme 
til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. 

Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til 
verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte 
ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men dem, der 
tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; 
de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. 

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlig-
hed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. 

Aftensang (Juledag B) 

Kollekt 
(Se Juledag) 

 

Læsning fra Det gamle Testamente: Mika 5,1-4a 
A har ikke nogen tekst. B har til 3. række juledag Jer. 23,5-6. C har Mika 5,1-4. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Mika: 

Men du, Betlehem, Efrata, ubetydelig er du blandt Judas stammer. Fra dig 
skal der udgå én, som skal være min hersker i Israel. Hans udspring er i forti-
den, i ældgamle dage. Men de skal være prisgivet indtil den tid, da kvinden har 
født, og resten af hans brødre vender tilbage til israelitterne. Så skal han træde 
frem og vogte i Herrens styrke, i Herren sin Guds navns storhed, og folket skal 
bo trygt, for hans magt når til jordens ender. Han skal være fredens herre. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Tit. 2,11-14 
A har ingen tekst, idet den til aftensangen kun anfører en evangelietekst. Dog har A til juledag i 
2. række Tit. 2,11-14. B har ingen tekst. C har ingen tekst. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til Titus: 
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For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Den opdrager 
os til at sige nej til ugudelighed og til verdslige lyster, så at vi kan leve besindigt 
og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vort salige 
håb skal indfries og vor store Gud og Jesus Kristus, vor frelser, træde frem i 
herlighed. Han gav sig hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og 
rense os til at være hans eget folk, ivrigt efter at gøre gode gerninger. 
 

Evangelium: Luk. 2,15-20 
A har som "Aftensang-tekst på juledag" Luk. 2,15-20. B anvender teksten til 3. række på juledag. 
C og Æ har teksten som alternativ til 2. juledag. Som et yderligere alternativ har C Johs. 1,14-18. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyr-
derne til hinanden: »Lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket, og som 
Herren har forkyndt for os.«  De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef og 
barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet 
sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad 
hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alt dette i sit hjerte og grundede over 
det. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde 
hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. 
 

Eller Johs. 1,14-18 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en her-
lighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. 
Johannes vidner om ham og råber: »Det var om ham, jeg sagde: Han, som 
kommer efter mig, er kommet forud for mig, for han var til før mig.«  Af hans 
fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde; for loven blev givet ved 
Moses, nåden og sandheden er kommet ved Jesus Kristus. Ingen har nogen 
sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han 
blev hans tolk. 

 
 
 

Anden juledag  (St. Stefans dag) 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som lod den hellige Stefanus lide og 
blive stenet for sin tros skyld til et vidnesbyrd om, at dit rige ikke er af denne 
verden, men et evigt rige; vi beder dig, dersom også vi skal lide for dit ords og 
dit navns skyld, trøst og styrk da vore hjerter, at vi må holde stand og trøste os 
med din nåde og det evige liv, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og 
til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud, i disse juledage beder vi dig: 
Lær os at elske vore fjender, 
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ligesom din Søn der forstod at bede også for sine forfølgere. 
For vil vi ikke elske vore fjender, 
kan vi heller ikke ære ham, der blev født og døde for vor skyld, 
Jesus Kristus, din Søn, vor Herre, 
som med dig og Helligånden lever og regerer, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 
Revideret oplæg af 9.8.89. Forlægget er Lundense, der er "kristologisk forvendt". Udvalgsmøde 
jan.90: Revideres endnu en gang. Mere bøn. Især linje 4. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Jer. 1,17-19 
A og B har ingen tekst. C har heller ingen, idet den anvender Acta-perikopen som indgangslæs-
ning. N og S har Jer. 1,17-19. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Jeremias: 

Spænd bæltet om lænden, stå frem og sig dem alt det, jeg befaler dig. Frygt 
dem ikke, for så knuser jeg dig for øjnene af dem. Jeg gør dig i dag til en be-
fæstet by, en søjle af jern, en mur af bronze, mod hele landet, Judas konger og 
stormænd, dets præster og storbønder. De skal angribe dig, men de skal ikke 
overvinde dig, for jeg er med dig og vil frelse dig, siger Herren. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ap.G. 6,8-14 + 7,54-60 
A har Ap.G. 6,8-15 + 7,54-60. B har samme tekst. C har samme perikope i en ændret beskæring, 
Ap.G. 7,44-60,  som indgangslæsning til begge rækker. N har til 1. række Ap.G. 6,8-15 og til 2. 
række Ap.G. 7,52-60. S har noget lignende. 
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: 

Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store undere og tegn blandt folket. Da 
optrådte der nogle fra den synagoge, der hed De Frigivnes Synagoge, kyre-
næere og alexandrinere og folk fra Kilikien og provinsen Asien, og de kom i 
diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som 
han talte med. Så fik de i hemmelighed nogle mænd til at sige: »Vi har hørt 
ham tale spottende om Moses og Gud.«  De ophidsede folket, de ældste og de 
skriftkloge og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for Rådet. 
De stillede med falske vidner, som sagde: »Denne mand taler ustandselig imod 
dette hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige: Denne Jesus fra 
Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har 
overleveret os.«  -  

- Da de hørte det, blev de så rasende på Stefanus, at de skar tænder. Men fuld 
af Helligånden stirrede Stefanus mod himlen, og han så Guds herlighed og Je-
sus stå ved Guds højre side. Og han sagde: »Nu ser jeg himlen åben og Men-
neskesønnen stå ved Guds højre side.«  Da skreg de højt, holdt sig for ørerne og 
fór alle som én løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene 
ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed 
Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad: »Herre Jesus, tag imod min 
ånd!«  Han faldt på knæ og råbte højt: »Herre, tilregn dem ikke denne synd!«  
Da han havde sagt det, sov han hen. 
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Evangelium: Matt. 23,34-39 
A har Matt. 23,34-39. B og C har samme tekst. N og S har Matt. 10,17-22. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer; nogle 
af dem vil I slå ihjel og korsfæste, andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge 
fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på 
jorden, lige fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias, Barakias’ søn, 
som I myrdede mellem templet og altret. Sandelig siger jeg jer: Det skal alt 
sammen komme over denne slægt.  

Jerusalem, Jerusalem! Du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er 
sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine 
kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer 
selv. For jeg siger jer: Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger: Velsignet være 
han, som kommer i Herrens navn!« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 50,4-7 
Jfr. 1. række. N har Es. 50,4-7. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Gud Herren har givet mig en discipels tunge, så jeg kan hjælpe den trætte 
med ord. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en discipel. Gud 
Herren har åbnet mit øre. Jeg var ikke genstridig, og veg ikke tilbage. Jeg lod 
dem slå min ryg og lod dem rive skægget af mine kinder. Jeg skjulte ikke mit 
ansigt for spot og for spyt. Gud Herren er min hjælper, derfor bliver jeg ikke til 
spot, derfor gør jeg mit ansigt hårdt som flint, jeg ved, at jeg ikke bliver til 
skamme. 

 

Læsning fra Det nye Testamente: Ap.G. 6,8-14 + 7,54-60 
A har 1. Johs. 4,1-6. B har samme tekst. C anvender perikopen i en kortere beskæring som 
udgangslæsning, 1. Johs. 4,1-4. 
(Se første række) 
 

Evangelium: Matt. 10,32-42 
A har Matt. 10,32-42. B og C har samme tekst. N har samme perikope i en kortere beskæring, 
Matt. 10,32-39. S følger N, men anvender perikopen til 3. række.  
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også 
kendes ved over for min Fader, som er i himlen. Men den, der fornægter mig 
over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min Fader, som er i himlen. 
Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for 
at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og 
hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en 
mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker sin far og mor mere end mig, 
er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke 
værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, 
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der har reddet livet, skal miste det, og den, der har mistet livet for min skyld, 
skal redde det. 

Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager 
imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en 
profet, skal få løn som en profet, og den, der tager imod en retfærdig, fordi det 
er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små 
blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en en discipel, sandelig siger jeg 
jer, han skal ikke gå glip af sin løn.« 

 
 

 

Julesøndag 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som lod din kære Søn blive hed-
ningernes lys og Israels herlighed; vi beder dig, oplys vore hjerter, så vi i ham 
kender din nåde og faderlige vilje imod os, hos ham finder hjælp og beskyttelse 
imod synden og fordømmelsen, og ved ham bliver til evig tid salige, han, som 
med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! 

Eller 
Almægtige evige Gud,  
styr vore handlinger,  
lad dem blive, som du vil have dem,  
så det må forundes os i din kære Søns navn  
at flyde over med gerninger efter dit hjerte,  
du som med Søn og Helligånd lever og regerer,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 

 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 63,7-9 
A har ingen tekst. B har ingen tekst. C har Es. 2,2-5. N og S har Es. 63,7-9. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Jeg vil prise Herren for hans trofasthed og lovsynge Herren for alt, hvad han 
gjorde mod os, rig på godhed mod Israels hus, da han viste sin barmhjertighed 
og sin store trofasthed. Han sagde: »De er jo mit folk, en slægt uden svig.« Han 
blev en frelser for dem i al deres nød. Det var ikke et sendebud eller en engel, 
men ham selv, der frelste dem. I sin kærlighed og medlidenhed befriede ham 
dem; han løftede dem op og bar dem gennem alle fortidens dage. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Gal. 4,4-7 
A har Gal. 4,1-7. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning, evt. i kortere 
beskæring, Gal. 4, 4-7. N og S har perikopen i den korte beskæring. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til galaterne: 
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Da tidens fylde kom, sendte Gud sin Søn, født af en kvinde, født under loven, 
for at han skulle løskøbe dem, der er under loven, så vi kunne få barnekår. Og 
fordi I er børn, har Gud sendt sin Søns ånd i vore hjerter. og den råber: Abba, 
Fader! Derfor er du ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også 
gjort dig til arving. 
 

Evangelium: Luk. 2,25-40 
A har Luk. 2,33-40. B har samme tekst. C har Luk. 2,25-40 [udvidelsen hænger sammen med 
ændringer vedr. søndag efter nytårsdag]. N har Luk. 2,25-38, mens S har Luk. 2,33-40 [Luk. 
2,22-32 anvendes til Kyndelmisse]. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon; han var retfærdig og from og 
ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for 
ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens Salvede. 
Tilskyndet af Ånden gik han til templet, og da forældrene kom ind med barnet 
Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i 
sine arme og lovpriste Gud: Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter 
dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for øjnene af alle 
folk: Lys til åbenbaring for hedninger og herlighed for dit folk Israel. 

Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simeon 
velsignede dem og sagde til Maria, hans mor: »Se, dette barn er bestemt til fald 
og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges - ja, også 
din egen sjæl skal et sværd gå igennem - for at mange hjerters tanker kan 
komme for en dag.« 

Der var også en profet ved navn Anna, en datter af Fanuel, af Asers stamme. 
Hun var højt oppe i årene; som ung havde hun været gift syv år, og hun var nu 
enke på fireogfirs. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med 
faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til 
alle, der ventede Jerusalems forløsning. 

Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de 
tilbage til Galilæa, til deres egen by Nazaret. Og drengen voksede op, blev 
stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 27,1-5 
A og B har Salme 103,1-13. C har Salme 27,1-5 . S har Jer. 31,15-17. 
 
Salmisten skriver: 

Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er et værn 
for mit liv, hvem skal jeg da være bange for? Når de onde nærmer sig for at 
fortære mig, så er det dem der snubler og falder, mine fjender og modstandere. 
Selv om en hær belejrede mig, er mit hjerte uden frygt. Selv om der førtes krig 
imod mig, er jeg dog tryg. En ting har jeg bedt Herren om, en ting længes jeg 
efter: at bo i Herrens hus hele mit liv, så jeg kan opleve Herrens skønhed og få 
svar fra ham i hans tempel. Han gemmer mig i sit hus på ulykkens dag, han 
holder mig skjult i sin bolig og redder mig op på klippen. 
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Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 3,19-22a 
A og B har ingen nt-lig tekst, men en gt-lig, Salme 103,1-13. C har som 3. prædiketekst Rom. 
3,19-22a. S har Gal. 3,23-29. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at 
hver mund skal lukkes og hele verden stå strafskyldig over for Gud. For med 
lovgerninger kan intet menneske blive retfærdigt over for ham. Af loven kom-
mer der syndserkendelse. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden om 
loven, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kri-
stus for alle, som tror. 
 

Eller Gal. 4,4-7 
(Se første række) 
 

Evangelium: Matt. 2,13-23 
A har Luk. 2,25-32. B har samme tekst. C har Matt. 2,13-23 [tidl. s. e. nytårsdag]. N bruger Matt. 
2,13-23 som "tillægstekst", mens S anvender perikopen til 2. række. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da de vise mænd var rejst, viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og 
siger: »Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Ægypten, og bliv dér, 
indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel.«  Og han 
stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og 
rejste til Ægypten. Dér blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle 
opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Fra Ægypten kaldte jeg 
min Søn.« 

Da Herodes indså, at han var blevet holdt for nar af de vise mænd, blev han 
rasende; og i Bethlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på to år og 
derunder myrde, ud fra de tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Da 
opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger: 

I Rama høres råb, gråd og megen klage. Rakel græder over sine børn, og hun 
vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. 

Da Herodes var død, viser Herrens engel sig i en drøm for Josef i Ægypten og 
siger: »Stå op, tag barnet og dets mor med dig og rejs til Israels land. For de, der 
stræbte barnet efter livet, er døde.«  Og han stod op, tog barnet og dets mor 
med sig og kom til Israels land. 

Da han hørte, at Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, 
turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til 
Galiæa, og dér bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle 
opfyldes, som er talt ved profeterne: »Han skal kaldes nazaræer.« 

 
 
 

Nytårsaften  
 
Gudstjenesten er ikke forordnet. Hvor den holdes, kan følgende kollekter og læsetekster 
anvendes. Prædiketeksten vælges frit. 
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HV: Efter beslutning på udvalgsmødet skulle jeg prøve at finde nogle 
gammeltestamentlige tekster. Jeg er ikke færdig med arbejdet og har ikke 
nået af fravælge. Der skal formentlig kun være 2-3 tekster. 

A har en slutningskollekt til dagen, men ingen tekstforslag. B medtager dagen i selve alter-
bogens hovedafsnit og anfører kollekter samt 3 gt-lige salme. C omtaler ikke dagen. N har 
tekster til nytårsnat i selve alterbogen. S omtaler ikke dagen. 
 

Kollekt 
Almægtige, evige Gud, du, som i det forløbne år har bevist os meget godt, vi 
beder dig, at du også vil være med os i det nye år med din guddommelige 
velsignelse, ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer 
i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. 

Prøvealterbogen 1958, s. 42, fra "Lutherische Agende 1955". 
 

Læsning fra Det gamle Testamente: 1. Mos. 12,1-3 
A har ingen tekst. B har Salme 90,1-12 eller Salme 102,25b-28 eller Salme 103,14-22. N har i 1. 
række Salme 103,1-4+8-12 og i 2. række Klages. 3,22-26.  F har Salme 121,1-8. T har Es. 30,(8-
14)15-17. 
(Se Nytårsdag, første række) 

 

Eller Salme 90,1b-17 
Foreslås af B i beskæringen Salme 90,1-12. 
(Se Nytårsdag, anden række) 

 

Eller Salme 103,14-22 (bruges 14. s. e. trin.) 
Foreslås af B. 
Salmisten skriver: 

Herren ved, hvordan vi er skabt, husker på, at vi er støv. Menneskets liv er 
som græsset, det blomstrer som markens blomster. Vinden blæser hen over det, 
og det er der ikke mere, amn kan ikke se, hvor det stod. Men Herrens troskab 
varer til evig tid, hans retfærdighed når til børnenes børn for dem der frygter 
ham og holder hans pagt, husker hans bud og opfylder dem. Herren har rejst 
sin trone i himlen, han hersker som konge over alle. 

Pris Herren, I hans engle, I stærke krigere, der udfører hans befaling i lydig-
hed mod hans ord. Pris Herren, alle hans hære, I tjenere, der udfører hans 
ønske. Pris Herren, alle hans skaberværker over alt i hans rige. Pris Herren, min 
sjæl. 

 

Eller Salme 121 (bruges også 25. s. e. trin.) 
Salmisten skriver: 

Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp 
kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Han lader ikke din fod vakle, 
han som vogter dig, hviler ikke. Han som vogter Israel, hverken hviler eller 
sover. Herren er den der vogter dig, Herren giver dig skygge, han er ved din 
højre hånd. Solen skal ikke plage dig om dagen, og månen ikke om natten. 
Herren skal bevare dig mod alt ondt, han bevarer dit liv. Herren skal bevare 
din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. 
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Eller Klages. 3,22-26 (bruges også Seksagesima)) 
Denne hellige lektie skrives i Klagesangene: 

Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed ikke forbi, den er ny 
hver morgen; stor er din trofasthed. Jeg siger: Herren er min lod, derfor håber 
jeg på ham. Herren er god mod dem, der sætter sit håb til ham, mod det men-
neske, der søger ham; det er godt at vente i tavshed på Herrens frelse. 

 

Eller Josva 1,1-9 
Da Herrens tjener Moses var død, sagde Herren til Moses’ tjener Josva, Nuns 
søn: »Min tjener Moses er død. Gå nu over Jordan med hele dette folk til det 
land, jeg vil give israelitterne. Hvert sted, hvor I sætter foden, giver jeg jer, 
sådan som jeg lovede Moses. Landet fra Ørkenen til Libanon, fra den store flod 
Eufrat til Det store Hav i vest, hele Hittitterlandet, skal være jeres. Ingen vil 
kunne holde stand imod dig, så længe du lever. Ligesom jeg var med Moses, vil 
jeg være med dig; jeg vil ikke lade dig i stikken eller svigte dig. Vær modig og 
stærk, for du skal give dette folk det land i eje, jeg lovede deres fædre at give 
dem. Vær blot modig og stærk! Følg omhyggeligt loven, som min tjener Moses 
har pålagt dig; vig ikke fra den til højre eller venstre, så vil du have lykken med 
dig, hvor du end går. Denne lovbog skal du altid have på dine læber; du skal 
grunde på den dag og nat og omhyggeligt gøre alt, hvad der står i den; da vil 
det gå dig godt, da vil du have lykken med dig. Jeg har jo indsat dig; vær 
modig og stærk! Vær ikke bange og lad dig ikke skræmme, for Herren, din 
Gud, er med dig, hvor du end går.« 
 

Eller Præd. 8,9-15 
Præd. 8,9-15 anvendes i C til 5. s. e. h3k og er ikke anvendt i foreliggende forslag. 

Alt dette har jeg set, og jeg har lagt mærke til alt det, der sker under solen: Til 
tider hersker det ene menneske over det andet til ulykke for det. Jeg har også 
set, at uretfærdige bliver begravet og stedt til hvile, mens de, der har handlet 
rigtigt, må færdes langt fra det hellige sted og bliver glemt i byen. Også det er 
tomhed! Fordi der ikke hurtigt fældes dom over den onde handling, fyldes 
menneskers hjerte af lyst til at handle ondt. For en synder kan handle ondt 
hundrede gange og dog leve længe. Men jeg må også erkende, at det kan gå 
dem godt, som frygter Gud, fordi de frygter for hans ansigt, og at det ikke går 
den uretfærdige godt, så han kun lever kort ligesom skyggen, fordi han ikke 
frygter Guds ansigt. 

Der er en tomhed, som forekommer på jorden: Der er retfærdige, hvem det 
går, som om de havde handlet uretfærdigt, og der er uretfærdige, hvem det går, 
som om de havde handlet retfærdigt. Jeg sagde: Også det er tomhed! 

Da priste jeg glæden, for intet under solen er bedre for mennesket end at 
spise og drikke og være glad. Det kan ledsage mennesket i dets arbejde alle de 
dage, Gud har givet det at leve under solen. 

 

Eller Præd. 12,1-7 
Husk på din skaber i ungdommens dage, før de onde dage oprinder, og de år 
kommer, om hvilke du siger: »Dem kan jeg ikke lide!« før solen, lyset, månen 
og stjernerne formørkes, og skyerne kommer igen efter regnen. Den dag, da 
husets vogtere ryster, da de stærke mænd bliver krumbøjede, da kvinderne ved 
kværnen må standse, fordi de er for få, da det mørkner for dem, der kigger ud 
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ad vinduerne, da dørene til gaden lukkes, lyden fra kværnen dør hen, og man 
vågner, når fuglene kvidrer. Alle sangens døtre  bliver stille,  man ængstes for 
bakkerne og for farerne på vejen. Da mandeltræet blomstrer, græshoppen 
slæber sig afsted, og kapersfrugten brister; da mennesket går til sin evige bolig, 
og sørgetoget går gennem gaderne. Før sølvsnoren brister og guldskålen 
revner, før krukken knuses ved kilden og hjulet bryder sammen og falder i 
brønden og støvet vender tilbage til jorden, hvor det var, og livsånden vender 
tilbage til Gud, som gav den. 

 

Eller Ordspr. 8,1 +12 +22-36 
Anvendes i C til 5. s. e h3k og ikke anvendt i foreliggende forslag. 
Hør, visdommen råber, indsigten løfter sin røst. Jeg, visdommen, besidder 
kløgt, jeg har opnået kundskab gennem omtanke. Som den første af sine 
handlinger skabte Herren mig, forud for sine værker dengang. Fra evighed af 
er jeg dannet, fra begyndelsen, før jorden blev til. Jeg blev født, før der var 
urdyb, før der var vandrige kilder; da bjergene endnu ikke var sat ned på plads, 
forud for højene blev jeg født. Før end han skabte landjorden og markerne og 
de første støvkorn i verden, da han grundfæsted himlen, var jeg der allerede. 
Da han lagde jordens flade fast på urdybet, da han samlede skyerne foroven, da 
han lod urdybets kilder strømme, da han satte en grænse for havet, så vandet 
ikke kunne overtræde hans befaling, da han lagde jordens grundvolde fast, var 
jeg ved hans side som hans fortrolige; jeg var til glæde for ham dag efter dag, 
jeg dansede foran ham hele tiden, jeg dansede på hans vide jord, og jeg 
glædede mig over menneskene. Men hør nu på mig, sønner! Lykkelige de, der 
holder sig til mine veje. Lyt til belæring og bliv vise, lad ikke hånt om den. 
Lykkeligt det menneske, der hører på mig, så han dag efter dag våger ved mine 
døre og holder vagt ved mine dørstolper. For den, der finder mig, finder livet 
og opnår Herrens velbehag. Men den, der går fejl af mig, skader sig selv, og 
alle, der hader mig, elsker døden. 

 

Eller Ordspr. 2,1-6 
Min Søn, hvis du tager imod mine ord og gemmer mine bud hos dig, så du 

lader øret lytte til visdom og vender hjertet mod forstandighed, ja, hvis du 
råber på indsigt og løfter din røst efter forstandighed, hvis du søger efter den 
som efter skatte, da forstår du, hvad det er at frygte Herren, og du opnår 
kundskab om Gud. For Herren giver visdom, fra hans mund kommer kund-
skab og forstand. 

 

Slutningskollekt 
Almægtige Gud, himmelske Fader, hos hvem der ikke er forandring eller 
skygge, der kommer og går! Vi takker dig for nåde over nåde, som du i de 
henfarne tider har vist mod os og vore fædre. Og vi beder dig: forlad os vore 
synder for Jesu Kristi skyld og herliggør dit navn til frelse og styrke for vort 
folk i det år, som nu begynder i denne forgængelige verden, og giv os, om i 
dette år vor time kommer, salig at gå ind til det himmelske rige ved din 
enbårne Søn, Jesus Kristus, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen. 
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Nytårsdag 
Kollekt  
Barmhjertige, evige Gud, himmelske Fader! Du, som ved omskærelsen førte din 
kære Søn ind under loven og gav ham navnet Jesus, at han skulle forløse os fra 
alle vore synder og give os det evige liv; giv os nåde til at få del i denne forløs-
ning og blive til evig tid salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og 
til evighed! 

Eller 
Barmhjertige, evige Gud! Vi priser dit hellige navn og vi takker dig, fordi du 
indtil nu har ført os i din godhed og trofasthed. Vi beder dig, bevar os i din 
kærlighed også i den kommende tid. Giv os at være frimodige og skænk os 
hver dag din tilgivelse og fred, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og 
til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud, 
du hvis Enbårne Søn trådte ind i vor verden som et sandt menneske, 
kød af vort kød og blod af vort blod, 
gør det under, at han, som ligner os i det ydre, 
må omdanne os i det indre til at ligne ham,  
din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 1. Mos. 12,1-3 
A og B har ingen tekst. C har 1. Mos. 12,1-3. N har Es. 43,1-3a. S har Jer. 14,7-9. 
 
Denne hellige lektie skrives i første Mosebog: 

Herren sagde til Abram: »Forlad dit land, din slægt og din fars hus og drag til 
det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil 
gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der 
velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. Ved dig skal alle 
jordens slægter velsigne sig.« 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Gal. 3,23-29 
A har Gal. 3,23-29. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning. N har 
flyttet perikopen til tillægsteksterne, Gal. 3,24-29. S bruger perikopen til s. e. jul. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til galaterne: 

Førend troen var kommet, blev vi holdt i forvaring under loven og var spær-
ret inde, indtil troen skulle åbenbares. Derfor har loven været vores 
opsynsmand, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive retfærdige af tro. Men 
efter at troen er kommet, er vi ikke længere under opsyn. For I er alle Guds 



Nytårsdag  82 

10/02/20 

82 

børn ved troen, i Jesus Kristus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer 
Kristus. Her er ikke jøde og græker, træl og fri, mand og kvinde, for I er alle én i 
Jesus Kristus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams efterkommere og er 
arvinger i kraft af Guds løfte. 
 

Evangelium: Luk. 2,21 
A har Luk. 2,21. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Da otte dag var gået og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han 
var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 90,1b-17 
A og B har ingen tekst. C har Salme 90,1b-17. 
 
Salmisten skriver: 

Herre, du har været vor tilflugt i slægt efter slægt. Før bjergene fødtes, før 
jorden lå i veer, fra evighed til evighed er du gud. Du lader menneskene blive 
til støv igen, du siger: "Vend tilbage, I mennesker!" Tusind år er i dine øjne som 
dagen i går, der er forbi, som en nattevagt. Du sår dem år for år, de er som 
græsset, der gror; om morgenenen gror det og blomstrer, om aftenen er det 
vissent og tørt. Vi går til i din vrede, vi rammes af rædsel ved din harme. Du 
har set vore overtrædelser, vore skjulte synder bragte du frem i dit lys. Alle 
vore dage svinder hen i din harme, vi bruger vore år til at sukke. Er vore leveår 
end halvfjerds, eller firs, hvis kræfterne slår til, så er al deres herlighed kun slid 
og slæb. For årene går hurtigt, vi flyver af sted. Hvem kender styrken i din 
vrede? Din harme er stærk som frygten for dig! Lær os at tælle vore dage, så vi 
får visdom i hjertet. 

Hvor længe skal det vare? Vend dig til os, Herre, vis medlidenhed med dine 
tjenere. Mæt os hver morgen med din trofasthed, så vi kan juble og glæde os 
hele vort liv. Glæd os lige så længe, som straffede os, som de år, hvor vi led 
ondt. Lad dine tjenere få din gerning at se, lad deres børn se din herlighed. 
Herre, vor gud, vis dig for os i din skønhed. Velsign du vort arbejde, velsign 
vort arbejde! 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Jak. 4,13-17 
A har Jak. 4,13-17. B har samme tekst. C anvender perikopen som 3. prædiketekst. 
 
Epistlen skrives i Jakobsbrevet: 

Og nu I, som siger: »I dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive 
der et år og drive handel og tjene penge« - I som ikke aner, hvordan jeres liv er i 
morgen; I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle 
hellere sige: »Hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det.«  Nu 
praler I og bruger store ord; men al den slags pral er af det onde. Den, der ved, 
hvad der er det rette, men ikke gør det, er skyldig i synd. 
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Evangelium: Matt. 6,5-13 
A har Matt. 6,5-13. B og C har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå 
og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig 
siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer 
og luk din dør og bed til din Fader i det skjulte. Og din Fader, som ser i det 
skjulte, skal lønne dig. 

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at 
de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres Fader ved, hvad I 
trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal i bede således: 

Vor Fader, du som er i himlen! Lad dit navn blive helliget, dit rige komme, 
din vilje ske som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, 
og forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere, og bring os ikke i 
fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed. 
Amen.« 

 
 
 
 

 
Helligtrekongers søndag 
(Søndag i perioden 2. - 6. januar) 
Efterfølgende kollekter og læsninger kan også anvendes, såfremt der holdes gudstjeneste 
Helligtrekongers aften 5. januar 

Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som har ladet dit ord lyse for os som 
den rette stjerne, der viser os barnet Jesus; vi beder dig, giv os din Helligånd i 
vore hjerter, at vi med glæde og tak modtager ordets lys og bruger det til sa-
lighed, og at vi ligesom vismændene følger denne stjerne uden at lade os 
skræmme af nogen møje eller fare, men med hele vort hjerte holder os til din 
Søn, vor Herre og frelser, og gerne giver af det, vi ejer, til dit riges fremme, for 
at dit ord må lyse for dem, der endnu sidder i mørke, og de med os må bøje 
knæ i Jesu Kristi navn, han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Vor Gud og Fader,  
du som lod din stjerne ledsage de vise mænd fra Østen 
og åbenbarede din Enbårne Søn for dem, 
skønt de var hedninger og intet vidste om troen, 
dig beder vi, som allerede bekender troen: 
Led os frem til herligheden hos dig,  
hvor vi kan tåle at se dig, Skaber i Himmelen, ansigt til ansigt  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed og til evighed. 
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Revision ved ASS pr. 17.1.90 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 60,1-6 
A har Es 60,1-6. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. S har en 
bestemmelse om, at perikopen læses i alle 3 år. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Rejs dig i lys, for dit lys er kommet, og Herrens herlighed stråler over dig. For 
mørket dækker jorden, natten dækker folkene; men over dig stråler Herren, og 
han træder frem for dig i herlighed. Folkene kommer til dit lys og konger til din 
stråleglans. Løft dit blik, og se dig omkring: De samles alle og kommer til dig, 
dine sønner kommer langvejs fra, og dine døtre bæres på hoften. Da stråler 
dine øjne af glæde, og dit hjerte banker og skælver, når man giver dig havets 
skatte, og folkenes rigdom bringes til dig. Kameler i mængde flokkes i dig, 
dromedarer fra Midjan og Efa. Fra Saba kommer de alle, de bærer på guld og 
røgelse og forkynder Herrens pris. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Tit. 3,4-7 
A og B har ikke nogen nt-lig tekst, men kun en gt-lig. C har Tit. 3,4-7 som udgangslæsning. N 
har Ef. 3,1-6. S har Kol. 1,25-27. T har Ef. 3,2-3+5-6. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til Titus: 

Men da Gud, vor frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, 
frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er 
barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved 
Helligånden, som han i rigt mål udøste over os ved Jesus Kristus, vor frelser, 
for at vi af hans nåde skulle gøres retfærdige og i håbet blive arvinger til evigt 
liv. 
 

Evangelium: Matt. 2,1-12 
A har Matt. 2,1-12. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes’ dage, se, da kom der 
nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes 
nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede 
ham.«  Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med 
ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftskloge og 
spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: »I Bethlehem i Judæa. 
For således står der skrevet ved profeten: Du, Bethlehem i Judas land, du er på 
ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, 
som skal vogte mit folk Israel.« 

Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem ind-
gående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem 
og sagde: »Tag hen og find barnet. Så snart I har fundet det, så giv mig besked, 
for at også jeg kan komme og tilbede det.« Da de havde hørt på kongen, tog de 
af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod 
stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde stor. Og 
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de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt på knæ og tilbad 
det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og 
myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, 
og de vendte hjem til deres land ad en anden vej. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Job 28,12-27 
A og B har ingen tekst. C har Job 28,12-27. N har Salme 72, 8-17. S har samme tekst som i 1. 
række. 
 
Denne hellige lektie skrives i Jobs Bog: 

Men visdommen, hvor finder man den? Hvor bor indsigten? Mennesker 
kender ikke vejen til den, den findes ikke i de levendes land. Urdybet siger: 
Den er ikke hos mig! Havet siger: Hos mig er den ikke! Den kan ikke fås for 
rent guld og ikke betales med sølv, den kan ikke erhverves med Ofir-guld, for 
kostbare shoham-sten eller safirer. Hverken guld eller glas står mål med den, 
den kan ikke byttes ud med kar af det reneste guld, for ikke at tale om koraller 
og bjergkrystal; den, der har visdom, har mere end perler. Nubierens topas står 
ikke mål med den, den kan ikke erhverves for det pure guld. Men visdommen, 
hvor kommer den fra? Hvor bor indsigten? Den er usynlig for alt levende, selv 
for himlens fugle er den skjult. Underverden og død siger: »Kun rygtet om den 
er kommet os for øre.« Kun Gud kender vejen til den, kun han ved, hvor den 
bor. Hans øje rækker jo til jordens ender, under himlen ser han alt. Dengang 
han gav vinden dens vægt og fastsatte havets mål, dengang han satte en grænse 
for regnen og en bane for tordenvinden, da han havde visdommen for øje, tog 
mål af den, lod den træde frem og undersøgte den. 
 

Eller Es. 60,1-6 
(Se første række) 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Johs. 2,7-11 
A og B har ikke nogen tekst. C har som 3. prædiketekst 1. Johs. 2,7-11. 
 
Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: 

Mine kære, det er ikke noget nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt, som 
I har haft fra begyndelsen; dette gamle bud er ordet, som I har hørt. Og dog er 
det et nyt bud, jeg skriver til jer, hvad der er sandt og gælder både ham og jer: 
mørket viger, og det sande lys skinner allerede. Den, der siger, at han er i lyset, 
men hader sin broder, er stadig i mørket. Den, der elsker sin broder, bliver i 
lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. Men den, der hader sin broder, 
er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket 
har blindet hans øjne. 
 

Evangelium: Matt. 2,1-12 
A og B har kun én række. C har Johs. 8,12-20 eller 1. række. N har Johs. 8,12.  S har ligeledes 
Johs. 8,12, men anvender tillige Matt. 2,1-12 som fast læsetekst i alle årene. 
(Se første række) 
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Eller Johs. 8,12-20 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Atter talte Jesus til dem og sagde: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, 
skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.«  Da sagde farisæerne til ham: 
»Du vidner om dig selv; dit vidnesbyrd er ikke gyldigt.«  Jesus svarede: »Selv 
om jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt, for jeg ved, hvor jeg 
er kommet fra, og hvor jeg går hen; men I ved ikke, hvor jeg kommer fra, eller 
hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre, jeg dømmer ingen. Men selv om jeg 
også dømmer, er min dom sand, for jeg er ikke alene, men Faderen, som har 
sendt mig, er med mig. Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd fra 
to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også 
Faderen, som har sendt mig.«  De spurgte så: »Hvor er din Fader?«  Jesus 
svarede: »I kender hverken mig eller min Fader. Kendte I mig , kendte I også 
min Fader.«  Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på 
tempelpladsen. Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. 

 
 

1. søndag efter helligtrekonger 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som ved Maria og Josef ledte din Søn Je-
sus op til helligdommen i Jerusalem; vi beder dig, vær i din nåde med forældre 
og alle, som du har sat til vejledere for børnene og de unge, at de ikke forarger 
dem med ord eller gerninger, men holder dem flittigt til kirke at høre dit ord; 
og giv børnene din Ånd og nåde, at ordet må bære frugt i deres hjerter, så de 
må leve dig til lov og ære og andre mennesker til gavn og gode og med alle 
troende blive evig salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som 
med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! 

Eller 
Godhedens Gud, Himlenes Herre,  
lyt til dit folk, når vi råber til dig,  
hør vor indtrængende bøn:  
Giv os øje for, hvad du vil vi skal gøre,  
og kræfter til at udføre, hvad du sætter os for øje,  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 84,2-13 
A og B har ingen tekst. C har Salme 8,2-10 (sammen med Mark. 10,13-16) og i anden række 
Salme 84,2-13 (sammen med Luk. 2,42-52). 
 
Salmisten skriver: 

Hvor er din bolig vidunderlig, hærskarers Herre! Min sjæl fortæres af længsel 
efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende gud. Selv 
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spurven finder sig et bo, og svalen en rede, hvor den lægger sine unger, ved 
dine altre, hærskarers Herre, min konge og min gud. Lykkelige er de der bor i 
dit hus, de kan prise dig hele tiden. Lykkelige de mennesker, der finder styrke 
hos dig, og som vil drage på valfart. Når de drager gennem tåredalen, gør de 
den til et kildevæld, og tidligregnen dækker den med velsignelse. De går fra 
kraft til kraft og får Gud at se på Zion. 

Herre, hærskarers gud, hør min bøn, lyt, Jakobs gud! Se til vort skjold, Gud, 
se på din salvedes ansigt! En dag i dine forgårde er bedre end tusinde andre. At 
ligge ved tærskelen til min guds hus er bedre end at bo i de gudløses telte. 
Herren er sol og skjold, han giver nåde og herlighed. Den hvis færd er fejlfri, 
nægter han intet godt. Hærskarers Herre, lykkeligt det menneske, der stoler på 
dig! 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 12,1-5 
A har Rom. 12,1-5. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning, evt. i kort 
form, Rom. 12,1-2. N har Kol. 1,15-20. S har Kol. 1,15-19. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Jeg formaner jeg, brødre, for Guds barmhjertigheds skyld til at frembære jer 
selv som et levende og helligt offer, der behager Gud - det skal være jeres 
åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, 
ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det 
som behager ham, det fuldkomne. 

I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer: Hav ikke højere 
tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, 
enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har én krop, 
men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle ét legeme i 
Kristus, og hver især hinandens lemmer. 

 

Evangelium: Luk. 2,41-52 
A har Luk. 2,42-52. B har samme tekst. C har perikopen i 2. tekstrække. 
N og S har Matt. 3,13-17. F og T har ligeledes Matt. 3,13-17. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var 
blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var 
omme og de skulle hjem, blev drengen i Jerusalem, uden at hans forældre 
vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte 
efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage 
til Jerusalem for at lede efter ham dér; og efter tre dage fandt de ham i templet, 
hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. 
Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. 
Da forældrene fik øje på ham, blev slået af forundring, og hans mor sagde til 
ham: »Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig 
og været bange.«  Men han sagde til dem: »Hvorfor ledte I efter mig? vidste I 
ikke, at jeg må være hos min Fader?«  Men de forstod ikke, hvad han sagde til 
dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem. 

Hans mor gemte alt dette i sit hjerte. Og Jesus gik frem i visdom og voksede 
til, og han var til glæde for Gud og mennesker. 
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Eller Mark. 10,13-16 
(Se anden rækkke) 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 8,2-10 
A og B har ingen tekst. C har Salme 84,2-13 (sammen med Luk. 2,42-52), men har Salme 8,2-10 
forud for Mark. 10,13-16. 
 
Salmisten skriver: 

Herre, vor herre, hvor dit navn er herligt over hele jorden! Du som har sat din 
pragt på himlen, af spædes og diendes mund har du grundlagt en magt til 
værn imod dine fjender, for at standse de hadefulde og hævngerrige. Når jeg 
ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der - 
hvad er da et menneske, at du tager dig af det, et menneskebarn, at du drager 
omsorg for det? Du har gjort det kun en smule ringere end guder, og du har 
kronet det med ære og herlighed. Du har gjort det til hersker over dine 
hænders værk, alt lagde du under dets fødder: Får og okser i mængde, selv 
jordens vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, de som færdes ad vandenes 
veje. Herre, vor herre, hvor dit navn er herligt over hele jorden! 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Kol. 1,15-19 
A har Ef. 6,1-4. B har samme tekst. C anvender som 3. prædiketekst Kol. 1,25d-28. Æ har også 
Kol. 1,25-28. N har Mark. 10,13-16 på 21. s. e. pinse, og har som forudgående epistel Ef. 5,25-32. 
S har Mark. 10,13-16 på 20. s. e. trin og har som forudgående epistel 2. Tim. 1,3-5. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til kolossenserne: 

Kristus er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. Ved ham blev 
alting skabt i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og her-
skere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er 
forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, menigheden. 
Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alt skulle være den 
første. 
 

Evangelium: Mark. 10,13-16 
A har Mark. 10,13-16. B har samme tekst. C har perikopen i 1. tekstrække. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: 

De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene 
truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de 
små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige tilhører dem 
og deres lige. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom 
et lille barn, kommer slet ikke ind i det.«  Og han omfavnede dem og lagde 
hænderne på dem og velsignede dem. 
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2. søndag efter helligtrekonger 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, fordi du af din nåde har givet 
os det hellige ægteskab, hvori du velsigner og beskærmer os. Vi beder dig, lad 
din Helligånd lede og styre alle ægtefolk, så de ikke giver årsag til splid, men 
lever med hinanden i gudsfrygt og kærlighed. Lad dem under modgang kende 
din nådige hjælp og velsignelse og giv dem at opdrage deres børn efter din vilje 
og at leve med dem som dine børn og blive til evig tid salige, ved din elskede 
Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed og til evighed! 
 

Eller 
Almægtige evige Gud,  
du som bevæger alt i himlen og på jorden 
og styrer alt skabt i dets baner,  
hør med mildhed dit folks indtrængende bønner:  
Forund os fred i vore dage  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 2. Mos. 33,18-23 
A og B har ingen tekst. C har 2. Mos. 33,18-23.  N og S har ligeledes 2. Mos. 33,18-33. 
 
Denne hellige lektie skrives i anden Mosebog: 

Da sagde Moses til Herren: »Lad mig dog se din herlighed!«  Herren svarede: 
»Jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran 
dig. Jeg viser nåde mod dem, jeg vil, og forbarmer mig over dem, jeg vil.«  Og 
han fortsatte: »Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og 
bevare livet.«  Men så sagde Herren: »Der er et sted her hos mig, stil dig på 
klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og skygger 
med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, 
så du får mig at se bagfra. Mit ansigt får ingen at se.« 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 12,9-16 
A har Rom. 12,6-16. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning, evt. i kort 
form, Rom. 12,9-16. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær 
hinanden hengivne i broderkærlighed, vis hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i 
jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håbet, udholdende i 
trængslen, vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har 
behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer, 
velsign, og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Hold 
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sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol 
ikke på jeres egen klogskab. 
 

Evangelium: Johs. 2,1-11 
A har Johs. 2,1-11. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; 
også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og 
Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.«  Jesus sagde til hende: 
»Kvinde, lad mig være! Min time er endnu ikke kommet.«  Hans mor sagde til 
tjenerne: »Gør, hvad som helst han siger til jer.« 

Dér var der seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse 
og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem: »Fyld karrene med 
vand.«  Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: »Øs nu op og bær det 
hen til skafferen.«  Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, 
der var blevet til vin - han vidste ikke, hvorfra den kom, men det vidste de 
tjenere, som havde øst vandet op - kaldte han på brudgommen og sagde til ham 
»Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den 
ringere. Du har gemt den gode vin til nu.« 

Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenba-
rede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 1. Kong. 8,1+12-13a+22-30 
A og B har ingen tekst. C har 1. Kong. 8,1 + 12-13a + 22-30. N og S har Jer. 17,12-14. 
 
Denne hellige lektie skrives i første Kongebog: 

Da samlede kong Salomo Israels ældste, alle stammehøvdingene, israelit-
ternes familieoverhoveder, hos sig i Jerusalem for at føre Jahves pagts  ark op 
fra Davidsbyen, det er Sion. Og Salomo sagde: »Jahve har sagt, at han vil bo i 
mørket. Nu har jeg bygget dig et fyrstehus, en bolig, hvor du kan trone for 
evigt.« 

Salomo stillede sig for Jahves alter foran hele Israels forsamling, bredte sine 
hænder ud mod himlen og bad: »Jahve, Israels Gud, der er ingen gud som du i 
himlen foroven og på jorden forneden, en gud, der bevarer pagten og troskaben 
mod dine tjenere, når de lever for dit ansigt af hele deres hjerte. Du har holdt, 
hvad du lovede din tjener, min far David; hvad du lovede ham, har du opfyldt i 
dag. Jahve, Israels Gud, hold nu det løfte du gav din tjener, min far David: ‘Der 
skal aldrig mangle en af din slægt til at sidde på Israels trone, hvis blot dine 
sønner handler, som de skal, og lever for mit ansigt, som du har levet for mit 
ansigt.’  Og nu, Israels Gud, lad dit løfte, som du gav din tjener, min far David, 
stå fast. - Bor Gud da på jorden? Nej, himlen og himlenes himle kan ikke 
rumme dig; hvor meget mindre kan da dette hus, som jeg har bygget? - Vend 
dig til din tjeners bøn og hans bønfaldelse, Jahve, min Gud, og hør det råb og 
den bøn, som din tjener beder foran dit ansigt i dag, lad dine øjne være åbne for 
dette hus nat og dag, for det sted, om hvilket du har sagt, at dit navn skal bo 
der, så du hører den bøn, din tjener beder vendt mod dette sted. Hør din tjeners 
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og dit folk Israels bønfaldelse, som de beder vendt mod dette sted, hør den i 
himlen, hvor du bor, hør og tilgiv!« 
 

Eller Jer. 17,12-14 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Jeremias: 

Vort hellige sted er en herligheds trone, ophøjet fra urtiden. Herren er Israels 
håb, enhver, der forlader dig, bliver til skamme, de, som fjerner sig fra dig, 
skrives i støvet, for den har forladt kilden med levende vand, Herren.  
Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du 
er min lovsang. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Johs. 2,28-3,3 
A har Ef. 5,21-33. B har samme tekst. C har som 3. prædiketekst 1. Johs. 2,28-3,3. Æ har 1. Johs. 
4,7-14. N og S har Johs. Åb. 22,16-17. 
 
Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: 

Og nu, kære børn, bliv i ham, for at vi kan have frimodighed, når han åben-
bares, og ikke skal stå beskæmmede over for ham ved hans genkomst. Når I 
ved, at han er retfærdig, forstår I, at enhver, som lever retfærdigt, er født af 
ham. 

Se, hvilken kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn! Og vi er 
det. Derfor kender verden os ikke, fordi den ikke har lært ham at kende. Mine 
kære, allerede nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal 
blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for at vi skal se 
ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom 
han er ren. 
 

Evangelium: Johs. 4,5-26 
A har Luk. 19,1-10. B har samme tekst. C har  Johs. 4,5-26 og flytter Luk. 19,1-10 til 7. s. e. trin. N 
og S har samme tekst som C, Johs. 4,5-26. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke 
jord, Jakob gav sin søn Josef. Dér var Jakobskilden. Jesus var træt af vandringen 
og satte sig så ved kilden; det var ved den sjette time. 

En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende: »Giv 
mig noget at drikke.«  Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe 
mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham: »Hvordan kan du, en jøde, bede 
mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke?« - jøder vil nemlig ikke have 
med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende: »Hvis du kendte Guds gave og 
vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have 
bedt ham, og han ville have givet dig levende vand.«  Kvinden sagde til ham: 
»Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb; hvor får du så levende vand 
fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak 
af den, ligesom hans sønner og hans kvæg?«  Jesus svarede hende: »Enhver, 
som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, 
jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i 
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ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.«  Kvinden sagde til ham: 
»Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og må herud og hente vand.« 

Han sagde til hende: »Gå hen og kald på din mand, og kom herud!« Kvinden 
svarede: »Jeg har ingen mand.«  Jesus sagde til hende: »Du har ret, når du siger: 
Jeg har ingen mand; for du har haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din 
mand; dér sagde du noget sandt.« 

Kvinden sagde til ham: »Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har 
tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i 
Jerusalem.« Jesus sagde til hende: »Tro mig, kvinde, der kommer en tid, da det 
hverken er på dette bjerg eller I Jerusalem, I skal tilbede Faderen. I tilbeder det, 
I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men 
der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i 
ånd og sandhed. For sådan vil Faderen have, at man tilbeder ham. Gud er Ånd, 
og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.«  Kvinden sagde til 
ham: »Jeg ved, at Messias skal komme« - det vil sige Kristus; »når han kommer, 
vil han fortælle os alt.«  Jesus sagde til hende: »Det er mig, jeg, som taler til 
dig.« 
 

 
 

3. søndag efter helligtrekonger 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som af din store kærlighed og barmhjer-
tighed har givet os din Søn, og har ladet ham blive menneske og dø på korset 
for vor skyld; vi beder dig, giv din Helligånd i vore hjerter, så vi bliver fast ved 
dit ord og fortrøster os til, at vi ved Kristus har syndernes forladelse og evigt 
liv, han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra 
evighed og til evighed! 

Eller 
Almægtige, evige Gud! Vi beder dig, at du vil se i nåde til vor skrøbelighed og 
udrække din vældige hånd til at skærme os imod alt ondt. Forlad os alle vore 
synder, og styrk os i troen på, at dit ord er mægtigt til at gøre alt, hvad dig 
behager, og til at give os arv iblandt alle de hellige i Himmeriget ved din 
elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Hel-
ligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

 
Fra den nuværende autoriserede alterbog (1923). I overensstemmelse med alterbøgerne siden 
1580 anvender den et missaleforlæg. 
Kan også anvendes fra 1. til 6. søndag efter helligtrekonger. 

Eller 
Almægtige evige Gud, 
se på vor svaghed med milde øjne!  
Hos dig søger vi ly,  
udræk din kongelige højre hånd  
og tag os under din nådige beskyttelse  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
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Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 5. Mos. 10,17-21 
A og B har ingen tekst. C har 5. Mos. 10,17-21. S har 1. Kong. 8,41-43. 
 
Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog: 

Herren, jeres Gud, er gudernes Gud og herrernes Herre, den store, den væl-
dige og frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, 
men som skaffer den faderløse og enken ret og elsker den fremmede og giver 
ham føde og klæder. Derfor skal I elske den fremmede, I var jo selv fremmede i 
Ægypten. Herren, din Gud, skal du frygte, ham skal du dyrke, og ham skal du 
holde fast ved, og ved hans navn skal du sværge. Han er din lovsang, og han er 
din Gud. For dig har han gjort disse store og frygtelige gerninger, du selv har 
set. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 12,16b-21 
A har Rom. 12,16b-21. B har samme tekst. C har som udgangslæsning Rom. 1,16-17. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt; tænk på, 
hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om 
det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, 
men giv plads for Guds vrede - som der står skrevet: »Hævnen tilhører mig, jeg 
vil gengælde,« siger Herren. Men »hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at 
spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke; for gør du det, samler du 
gloende kul på hans hoved.«  Lad dig ikke overvinde af det onde, men 
overvind det onde med det gode. 
 

Evangelium: Matt. 8,1-13 
A har Matt. 8,1-13. B og C har samme tekst. N har perikopen som tillægstekst i en kortere 
beskæring, Matt. 8,5-13. S og T har perikopen i samme korte beskæring som N. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham. Og se, en 
spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde: »Herre, hvis du vil, kan du 
gøre mig ren!«  Jesus rakte sin hånd ud, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv 
ren!«  Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham: 
»Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv undersøgt af præsten, 
og bring den offergave, som Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for folk.«  

Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en befalingsmand hen og bad ham: 
»Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt.«  Han 
spurgte ham: »Skal jeg komme og helbrede ham?«  Men befalingsmanden 
sagde: »Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et 
ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og 
har soldater under mig. Siger jeg til én: Gå! så går han, og til en anden: Kom! så 
kommer han, og til min tjener: Gør det og det! så gør han det.«  Da Jesus hørte 
det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: »Sandelig siger jeg jer: 
Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer: Mange skal 
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komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i 
Himmeriget, men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal 
der være gråd og tænderskæren.« Men til befalingsmanden sagde Jesus: »Gå, 
det skal ske dig, som du troede!«  Og hans tjener blev helbredt i samme time. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 1. Mos. 15,1-6 
A og B har ingen tekst. C har 1. Mos. 15,1-6. 
 
Denne hellige lektie skrives i første Mosebog: 

Senere kom Herrens ord til Abram i et syn: »Frygt ikke, Abram, jeg er dit 
skjold! Din belønning skal blive meget stor.«  Abram svarede: »Herre Gud, 
hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min 
arving.«  Abram sagde: »Du har jo ikke givet mig børn, så det må blive min 
husslave, der skal arve mig.«  Da lød Herrens ord til ham: »Nej, han skal ikke 
arve dig; det er din egen søn, der skal arve dig.«  Så tog han ham ud i det fri. 
»Se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Så mange skal dine efterkommere 
blive,« sagde han til ham. Abram troede på Herren, og han regnede ham det til 
retfærdighed. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Hebr. 11,1-6 
A har Hebr. 11,1-6. B har samme tekst. C har perikopen i udvidet form som 3. prædiketekst, 
Hebr. 11,1-10. 
 
Epistlen skrives i brevet til hebræerne: 

Tro er en fast tillid til det, vi håber, overbevisning om det, vi ikke ser. For den 
fik de gamle godt vidnesbyrd. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, 
så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt. I tro frembar Abel et rigere offer 
end Kain, og derved fik han det vidnesbyrd, at han var retfærdig; det 
vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han 
endnu, skønt han er død. I tro blev Enok taget bort uden at se døden, og han 
var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort; for før han blev taget bort, 
havde han fået det vidnesbyrd, at han havde behaget Gud. Men uden tro var 
det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til 
og lønner dem, som søger ham. 
 

Evangelium: Luk. 17,5-10 
A har Luk. 17,5-10. B og C har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Apostlene sagde til Herren: »Giv os større tro!«  Herren svarede: »Havde I tro 
så stor som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ: Ryk dig op med 
rode, og plant dig i havet! og det ville adlyde jer. 

Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, 
når han kommer hjem fra marken: Kom straks og læg dig til bords? Vil han 
ikke tværtimod sige: Lav mad til mig og bind så kjortlen op om dig og vart mig 
op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Mon han 
vil sige tjeneren tak, fordi han gjorde det, han havde fået pålagt? På samme 
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måde med jer: Når I har gjort alt det, I har fået pålagt, skal I sige: Vi er usle 
tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre.« 

 
 

4. søndag efter helligtrekonger 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som efter dit faderlige og gode råd lader 
storme og uvejr komme over os for at bryde vort hovmod og øve os i troen og 
håbet og stadig bøn; vi beder dig, forbarm dig over os og hjælp os i al fristelse 
og nød, så vi kan kende din nåde og faderlige varetægt og med alle hellige love 
og prise dig til evig tid, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med 
dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! 

Eller 
Gud, du som ser os omringet af så mange og store farer,  
og ved, at vi ikke kan bestå, fordi vi kun er skrøbelige mennesker,  
kom os til hjælp og frels os, både vor sjæl og vort legeme,  
så vi kan komme igennem de lidelser, som vore egne synder pålægger os,  
og besejre dem ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 

 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Job. 38,1-11(12-18+31-33) 
A og B har ingen tekst. C har Job 38,1-18 + 31-33. N har Es. 40,27-31. S har samme perikope i lidt 
længere form, Es. 40,26-31. 
 
Denne hellige lektie skrives i Jobs Bog: 

Da sagde Herren til Job ind fra stormen: Hvem er det, der med uforstandige 
ord formørker det, jeg har bestemt? Spænd bæltet om lænden som en mand, og 
giv mig svar, når jeg spørger dig. 

Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand på 
det! Hvem bestemte dens mål - det ved du vel? Hvem udspændte målesnoren 
over den? Hvor blev dens fodstykker sat ned, og hvem lagde dens hjørnesten, 
mens alle morgenstjerner jublede, og alle gudesønner råbte af fryd? Hvem 
spærrede havet inde bag porte, da det brød ud af moderlivet, dengang jeg gav 
det skylaget til klædning og de mørke skyer til svøb, da jeg afstak en grænse for 
det og indsatte port og slå og sagde: Hertil må du komme, ikke længere, her 
standser dine stolte bølger. 

(12-18 + 31-33) 
[Har du nogensinde beordret morgenen frem, anvist morgenrøden dens 

plads, hvor den kan gribe fat i jordens kanter, så de ugudelige rystes af den? Da 
skifter jorden farve som ler til forsegling, den farves, som man farver en 
klædning. De ugudelige forholdes deres lys, og den løftede arm brækkes. Har 
du været ved havets kilder, har du vandret på urdybets bund? Er dødens porte 
blevet åbenbaret for dig, har du set mørkets porte? Har du givet agt på jordens 
vidder? Fortæl det, hvis du ved, hvor stor den er. 
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Kan du binde Syvstjernes bånd eller løse Orions lænker? Lader du Venus gå 
op i rette tid, fører du Løven frem sammen med dens unger? Kender du lovene 
for himlen, bestemmer du dens magt over jorden?] 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 13,8-10 
A har Rom. 13,8-10. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning. N, S  og T 
har 2. Kor. 1,8-11.  
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker 
andre, har opfyldt loven. Budene: »Du må ikke begå ægteskabsbrud; du må 
ikke begå mord; du må ikke begå tyveri; du må ikke begære,«  og et hvilket 
som helst andet bud, sammenfattes jo i dette bud: »Du skal elske din næste som 
dig selv.«  Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså 
lovens opfyldelse. 
 

Evangelium: Matt. 8,23-27 
A har Matt. 8,23-27. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus gik om bord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Da blev det et vold-
somt uvejr på søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han sov. De kom hen og 
vækkede ham og sagde: »Herre, frels os! Vi går under!«  Han sagde til dem: 
»Hvorfor er I bange, I lidettroende?«  Da rejste han sig og truede af storm og sø, 
og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde: »Hvem er han, siden 
storm og sø adlyder ham?« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 40,26-31 
A og B har ingen tekst. C har Es. 41,8-13. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Løft øjnene mod himlen, og se, hvem der har skabt stjernerne. Det har han, 
der mønstrer deres hær. Han kalder dem ved navn, han er vældig i kraft og 
mægtig af styrke, der mangler ikke en eneste. Hvordan kan du tale sådan, 
Jakob? Hvordan kan du, Israel, sige: »Min vej er skjult for Herren, Gud ænser 
ikke min ret«? Ved du det ikke, har du ikke hørt det? En evig Gud er Herren, 
skaberen af den vide jord. Han bliver hverken træt eller udmattet, hans indsigt 
kan ingen gennemskue. Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse fylder 
han med styrke. Unge mænd bliver trætte og udmattede, krigerne snubler gang 
på gang, men de der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne, 
de løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes. 

 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 4,18-22 
A har Rom. 4,16-25. B har perikopen i længere form, Rom. 4,13-25. C anvender den længere 
form som 3. prædiketekst. Æ har Rom. 4,16d-25. N og S har 2. Tim. 1,7-10. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 



4. søndag efter helligtrekonger  97 

10/02/20 

97 

Med håb imod håb troede Abraham, at han skulle blive fader til en mængde 
folkeslag, som det var sagt ham: »Så mange skal dine efterkommere blive.«  Og 
uden at blive svag i troen så han, at hans krop allerede var uden livskraft - han 
var næsten hundrede år gammel - og at Saras moderliv var dødt, men han 
tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod styrket i troen, gav 
Gud æren og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også 
magt til at gøre. Derfor blev det regnet ham til retfærdighed. 
 

Evangelium: Matt. 14,22-33 
A har Matt. 14,22-33. B og C har samme tekst. N har samme tekst. S har samme tekst i 3. række. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Straks efter fik Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen 
over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde 
sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet 
aften, var han alene dér. Båden var allerede mange stadier fra land og 
kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom 
han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de 
skrækslagne og sagde: »Det er et spøgelse,« og skreg af frygt. Straks talte Jesus 
til dem og sagde: »Fat mod, det er mig, frygt ikke!«  Men Peter sagde til ham: 
»Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet.«  Han sagde: 
»Kom!«  Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så 
den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: »Herre, 
frels mig!«  Straks rakte Jesus hånden ud, greb ham og sagde: »Du lidettroende, 
hvorfor tvivlede du?«  Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i 
båden kastede sig ned for ham og sagde: »Sandelig, du er Guds Søn.« 

 

 
5. søndag efter helligtrekonger 
(Anvendes også til 26. søndag efter trinitatis) 

Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, at du har sået den gode sæd, 
dit hellige ord, i vore hjerter. Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil lade 
denne sæd blive levende i os og bære frugt, og at du vil skærme os imod den 
onde fjende, at han ikke sår sit ukrudtsfrø deriblandt; bevar os fra falsk 
sikkerhed og hjælp os i alle fristelser, indtil vi bliver evindelig salige, ved din 
elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i 
Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 
 

Eller 
Herre, du som er ubrydelig trofast,  
hør dit folks bønner:  
Vogt fra din Himmel over os, som har sat hele vort håb til dig,  
og intet andet har at støtte os til end din nåde.  
Vær du vor faste mur, vor beskytter til vore dages ende,  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
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én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 37,1-7 
A og B har ingen tekst. C har Præd. 8,9-15. N har Salme 37,1-7. S har Jer. 17,9-10. T har Es. 40,12-
25. 
 
Salmisten skriver: 

Bliv ikke ophidset over det onde, vær ikke misundelig på forbryderne, for de 
visner hurtigt som græsset og tørrer ud som de grønne vækster. Stol på Herren 
og gør det gode, så du kan leve trygt i landet og glæde dig over Herren, for han 
giver dig, hvad dit hjerte ønsker. Læg din skæbne i Herrens hånd, stol på ham, 
for han griber ind. Han lader din ret bryde frem som lyset og din retfærdighed 
som den klare dag. Vent i ro på Herren, bliv ikke ophidset over den der har 
lykken med sig, som får sine listige planer gennemført. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Kol. 3,12-17 
A har Kol. 3,12-17. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning. N har 
samme tekst.  
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til kolossenserne: 

Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, 
godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv 
hinanden, hvis én har noget at bebrejde en anden. Som Herren tilgav jer, skal I 
også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuld-
kommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet 
som lemmer på ét legeme. Og vær taknemmelige. Lad Kristi ord bo i rigt mål 
hos jer. Lær og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og 
åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller 
gerning, gør det alt sammen i vor Herre Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved 
ham! 
 

Evangelium: Matt. 13,24-30 
A har Matt. 13,24-30. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus fortalte dem en anden lignelse: »Himmeriget ligner en mand, der såede 
god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede rajgræs i hve-
den og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også rajgræsset frem. 
Husbondens tjenere kom hen og spurgte: Herre, såede du ikke god sæd i din 
mark? Hvor kommer da rajgræsset fra? Han svarede: Det har en fjende gjort. 
Tjenerne spørger ham da: Vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han 
svarer dem: Nej, for når I luger rajgræsset væk, kommer I til at rykke hveden 
op sammen med det. Lad blot begge dele gro side og side indtil høsten. Ved 
høsttid vil jeg så sige til høstfolkene: Tag først rajgræsset fra og bind det i 
knipper, så det kan brændes, men saml hveden i min lade.« 
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Sidste søndag efter helligtrekonger 
Kollekt  
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som på forklarelsens bjerg viste os din 
kære Søn, Jesus Kristus, i guddomsherlighed og befalede os at høre ham, i 
hvem du alene har velbehag; vi beder dig, oplys vore hjerter med dit ord og din 
Helligånd, så vi sætter al fortrøstning og tillid alene til hans død og fortjeneste, 
og således kommer til den herlighed, som du lod skinne over ham, og bliver til 
evig tid salige, ved denne din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med 
dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! 

Eller (Sjette søndag efter helligtrekonger) 
Hold os i live, Gud, som dit folk,  
gør os trofaste i kærlighed til dit hellige navn.  
Så går vi lydigt ind under de pligter som du vor Gud pålægger os,  
og modtager glade dine gaver, mens vi lever  
både her i tiden, og endelig i evigheden  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 2. Mos. 34,27-35 
A og B har ingen tekster. C's tekster forudsætter en anden kirkeårsopbygning; til indgangs-
læsning 2. s. i fasten, sammen med Matt. 17,1-9, anføres 2. Mos. 24,12-18. 
N har til Kristi forklarelsesdag 2. Mos. 34,27-35 (1. række) og 2. Mos. 3,1-6 (2. række). S har til 
Kristi förklarings dag 2. Mos. 34,27-35 (i alle 3 år). T har 2. Mos. 3,1-10. 
 
Denne hellige lektie skrives i anden Mosebog: 

Herren sagde til Moses: »Skriv disse ord ned, for det er med disse ord som 
grundlag, jeg slutter pagt med dig og med Israel.«  Så blev han der hos Herren i 
fyrre dage og fyrre nætter uden at spise eller drikke noget, og han skrev 
pagtens ord, de ti bud, ned på tavlerne. 

Da Moses kom ned fra Sinajs bjerg, havde han Vidnesbyrdets to tavler i 
hånden, da han gik ned fra bjerget. Moses vidste ikke selv, at hans ansigtshud 
skinnede, fordi Herren havde talt med ham; men Aron og alle israeliterne så, at 
hans ansigtshud skinnede, og de blev bange for at komme ham nær. Men 
Moses kaldte på dem, og Aron og alle overhovederne i menigheden kom hen til 
ham igen, og Moses talte med dem. Så kom også alle israelitterne nærmere, og 
han gav dem befaling om alt det, som Herren havde sagt ham på Sinajs bjerg. 
Og da Moses var færdig med at tale med dem, lagde han et slør over sit ansigt. 
Men hver gang Moses kom ind for Herrens ansigt for at tale med ham, tog han 
sløret af, til han skulle ud igen. Så gik han ud og fortalte israelitterne, hvad han 
havde fået befaling om. Og hver gang israelitterne så Moses’ ansigt, så de hans 
ansigtshud skinne; Moses tog da sløret for sit ansigt, indtil han igen skulle ind 
og tale med Herren. 
 



Sidste søndag efter helligtrekonger  100 

10/02/20 

100 

Læsning fra Det nye Testamente: 2. Pet. 1,16-18 
A har 2. Pet. 1,12-18. B har 2. Pet. 1,16-19. C's tekster forudsætter en anden kirkeårsopbygning 
[6. s. e. h3k. og 2. s. i fasten]. N har til Kristi forklarelsesdag Johs. Åb. 1,9-18 (1. række) og 2. Pet. 
1,16-18 (2. række). S har til den tilsvarende dag 2. Pet. 1,16-18 (i alle 3 år). T har 2. Kor. 4,6-10. 
 
Epistlen skriver apostlen Peter i sit andet brev: 

For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor 
Herre Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde selv skuet Jesu majestæt. 
For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en stemme til ham 
fra den ophøjede herlighed: »Det er min elskede Søn, som jeg har udvalgt.«  
Denne stemme har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham 
på det hellige bjerg. 
 

Evangelium: Matt. 17,1-9 
A har Matt. 17,1-9 (27. s.e.trin. = 6. s.e.h3k.). B har samme tekst til "Sidste søndag efter hellig tre 
kongers dag". C har kun en enkelt række med Matt. 11,25-30, og flytter Matt. 17,1-9 til 2. s. i 
fasten. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og 
førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for 
øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som 
lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød 
Peter og sagde til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg 
tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.«  Mens han endnu talte, 
se, da indhyllede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min 
elskede Søn, som jeg har udvalgt. Hør ham!«  Da disciplene hørte det, kastede 
de sig ned med ansigtet mod jorden og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik 
hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs jer og frygt ikke!« Og da de løftede deres 
blik, kunne de ikke se andre end Jesus. 

Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: »Fortæl ikke nogen om dette 
syn, før Menneskesønnen er oprejst fra de døde.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 2,2-5 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Engang skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt, højere end bjer-
gene, hævet over højene. Alle folkene strømmer dertil, talrige folkeslag kom-
mer; de siger: »Lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus, så han 
kan lære os sine veje, og vi kan gå på hans stier. For belæringen kommer fra 
Sion og Herrens ord fra Jerusalem.«  Han skal dømme mellem folkeslag og 
afgøre talrige folks stridigheder. De skal smede deres sværd om til plovjern og 
deres spyd til vingårdsknive. Folkene skal ikke løfte sværd mod hinanden, de 
skal ikke mere oplæres til krig. Kom, Jakobs hus, lad os vandre i Herrens lys. 
 
Note: Nyt forslag, der ikke har været forhandlet i underudvalg. Tidligere var anført 2. Mos. 
24,12-18 eller henvist til 1. række. Andre muligheder kunne være: 2. Mos. 24,9-11 eller 1. Kong. 
19,1-13a. 
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Læsning fra Det nye Testamente: 2. Pet. 1,16-18 
A har kun en enkelt række. B har Johs. Åb. 1,9-18. C's tekster forudsætter en anden 
kirkeårsopbygning. 
(Se første række) 
 

Evangelium: Luk. 9,28-36 
A har kun en enkelt række, fordi søndagen efter A's kirkeårsopbygning ofte falder bort. B har 
Matt. 11,25-30. C har kun en enkelt række, fordi søndagen efter C's kirkeårsopbygning ofte 
falder bort. N har på den tilsvarende dag Johs. 17,1-8. S har på den tilsvarende dag Johs. 17,1-8 
og Matt. 17,9-13. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Omtrent otte dage efter at have sagt dette tog Jesus Peter og Johannes og 
Jakob med sig og gik op på bjerget for at bede. Mens han bad, ændrede hans 
ansigt udseende, og hans klæder blev blændende hvide. Og se, to mænd talte 
med ham; det var Moses og Elias, der kom til syne i herlighed og talte om den 
død, han skulle lide i Jerusalem. Peter og de, som var sammen med ham, var 
blevet overvældet af søvn; men da de vågnede op, så de hans herlighed og de 
to mænd, der stod sammen med ham. Da disse skulle til at forlade ham, sagde 
Peter til Jesus: »Mester, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, én til 
dig og én til Moses og én til Elias.«  Men han vidste ikke, hvad det var, han 
sagde. Mens han sagde det, kom der en sky og indhyllede dem, og de blev for-
færdede, da de kom ind i skyen. Og der lød en røst fra skyen: »Det er min Søn, 
den udvalgte. Hør ham!«  Og da røsten lød, var kun Jesus at se. Disciplene tav 
stille med det; dengang fortalte de intet til nogen om det, de havde set. 

 

Eller Matt. 11,25-30 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, Fader, himlens og jor-
dens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for 
umyndige; ja, Fader, fordi du har villet det sådan. Alt har min Fader overgivet 
mig, og ingen anden end Faderen kender Sønnen, og ingen anden end Sønnen 
og den, som Sønnen vil åbenbare ham for, kender Faderen. 

Kom til mig, alle I, som slider og slæber, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg 
på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde 
hvile. For mit åg er godt at bære og min byrde let. 
 

 
 

Søndag septuagesima 
(9. søndag før påske) 

Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, at du ved dit hellige ord har 
kaldet os ind i din vingård. Vi beder dig, giv din Helligånd i vore hjerter, så vi 
arbejder flittigt i denne din vingård og vogter os for synd og forargelse, retter 
os i lydighed efter dit ord og sætter alt vort håb alene til din nåde, som du så 
rigeligt har bevist os i din Søn, Jesus Kristus, for at vi kan blive til evig tid 
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salige, ved ham, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud 
fra evighed og til evighed! 

Eller 
Lyt med mildhed, Herre, til vore bønner,  
vi er jo dog dit folk!  
Hvis du vil lade retfærdigheden råde,  
har vi fortjent straf for vore synder. 
Alligevel beder vi dig:  
Lad barmhjertigheden råde, og udfri dit folk for dit navns æres skyld  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 

Eller (ASS 17.1.90: Nyt forslag til erstatning af ovenstående) 
Lyt med mildhed, Herre, til os, når vi beder! 
Vore egne synder har bragt os i elendighed, 
det går os (kun) som vi har fortjent, vi lider med rette. 
Men Herre, vi er dog dit folk, skønt du kun har skam af os, 
og derfor beder vi dig, retfærdige Gud, vær barmhjertig, 
eftergiv os for skyld, fri os ud af vor nød, borttag vor skam, 
lad alle se, hvad du har gjort med os, 
så alle må se/prise din herlighed og ære dit hellige navn 
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 

 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Jer. 9,23-24 
A og B har ingen tekst. C har 1. Sam. 15,35b-16,13. N og S har Jer. 9,23-24. T har samme tekst 
som N og S. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Jeremias: 

Dette siger Herren: Den vise skal ikke prale af sin visdom, den stærke skal 
ikke prale af sin styrke, den rige skal ikke prale af sin rigdom. Nej, den, der pra-
ler, skal prale sig af dette, at han har indsigt og kender mig. For jeg, Herren, 
øver trofasthed, ret og retfærdighed på jorden; det er, hvad jeg vil, siger 
Herren. 
 
Note: Prøveoversættelsen har anden verstælling: 9,22-23. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 9,24-27 
A har 1. Kor. 9,24-10,5. B har samme tekst. C har som udgangslæsning Ef. 2,4-10 eller 2,8-10, og 
anvender ikke perikopen fra A. Æ har Titus 3,4-7. N har 1. Kor. 9,24-27 (T ligeledes).  S har 
Rom. 6,19-23. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

Ved I ikke, at de, der er med i løb på stadion, alle sammen løber, men kun én 
får prisen? Løb sådan, at I vinder den! Men enhver idrætsmand må forsage alt - 
de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner. 
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Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. 
Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket 
for andre, ikke skal blive forkastet. 
 

Eller Ef. 2,4-10 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: 

Men i sin rige barmhjertighed og den store kærlighed, han elskede os med, 
gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus - af nå-
de er i frelst - og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i 
himlen ved Jesus Kristus for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrøm-
mende rige nåde og sin godhed mod os ved Jesus Kristus. For af nåde er I frelst 
ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke 
gerninger, for ingen skal have noget at rose sig af. Hans værk er vi, skabt i Jesus 
Kristus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at leve i. 
 
Note: Skal dette alternativ opretholdes? 
 

Evangelium: Matt. 20,1-16 
A har Matt. 20,1-16. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen 
gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om 
en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time 
gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og hans sagde til dem: Gå I 
også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad der tilkommer jer. De gik 
derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde ligeså. Ved 
den ellevte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående dér, og han 
spurgte dem: Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi 
ingen har lejet os. Han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård. Da det blev 
aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og 
udbetal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med 
de første. Og de, der var blevet lejet i den ellevte time, kom og fik hver en 
denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere; men også de fik hver en 
denar. Da de fik den gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde: De 
sidste dér, har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har 
båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem: Min ven, jeg gør dig 
ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag din denar og gå! Jeg vil 
give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad 
jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de 
sidste blive de første og de første de sidste.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Job 9,1-12 
A og B har ingen tekst. C har Job 9,1-12. 
 
Denne hellige lektie skrives i Jobs Bog: 
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Da sagde Job: Jeg ved godt, at det forholder sig sådan; hvordan kan et men-
neske være retfærdigt over for Gud? Vil det føre sag mod ham, kan det ikke 
gendrive én ud af tusind anklager. Han er vis, og han er stærk, hvem kan 
trodse ham og slippe godt fra det? Han flytter bjerge, før de ved af det, i sin 
vrede får han dem til at styrte sammen. Han ryster jorden løs fra dens funda-
ment, og dens søjler skælver. Han befaler solen ikke at stå op, og for stjernerne 
har han sat segl. Han alene spænder himlen ud, han træder på havets ryg. Han 
skaber Løven og Orion, Syvstjernen og stjernebillederne på sydhimlen. Han gør 
store ting, der ikke kan udforskes, og undere, der ikke kan tælles. Han kan gå 
forbi mig, uden at jeg ser ham, han kan fare forbi, uden at jeg mærker det. 
Hvem kan hindre ham, hvis han vil røve noget? Hvem kan sige til ham: »Hvad 
er det, du gør?« 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ap.G. 17,22-34 
A har Ap. G. 17,22-34. B har samme tekst. C anvender som 3. prædiketekst Rom. 2,11-16. Æ har 
en lidt kortere tekst Ap. G. 17,22-31. 
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: 

Så stod Paulus frem midt på Areopagosforsamlingen og sagde: »Athenere! 
Jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere 
på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en ukendt 
gud. Det, I her ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har 
skabt verden og alt, hvad den rummer, og som er Herre over himmel og jord, 
bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af 
menneskehænder, for Gud mangler ikke noget. Det er ham, der giver alle liv og 
ånde og alle ting; og af ét menneske har han skabt alle folk og ladet dem 
bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de 
skal bo - for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, 
som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For ved ham lever og ånder og 
er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt: ‘Vi er også af hans slægt.’ Når vi 
nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner guld eller sølv 
eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. Efter at Gud har båret over 
med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt 
skal omvende sig, for han har fastsat en dag, da han vil dømme hele verden 
med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han 
gjort troværdigt for alle ved at oprejse ham fra de døde.« 

Da de hørte om de dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde: »Det 
vil vi høre dig tale om en anden gang.«  Dermed forlod Paulus forsamlingen. 

Men nogle sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysios, som var 
medlem af Areopagosforsamlingen, og en kvinde, der hed Damaris, og flere 
andre. 
 
Note: Foreløbige Ændringer 1972 har kun til vers 31. Denne perikopeafgrænsning overvejes. 
 

Evangelium: Matt. 25,14-30 
A har Matt. 25,14-30. B og C har samme tekst.  
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse 
udenlands og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han 
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fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. 
Han, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og 
tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men han, der havde 
fået ét talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. 
Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. 
Han, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet 
og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. 
Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det 
små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Også han med de to 
talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har tjent to ta-
lenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været 
tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Så kom også 
han, der havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en 
hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har 
spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har 
du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du 
vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. 
Så burde du have betroet mine penge til vekselerne, så jeg havde fået mit igen 
med rente, når jeg kom tilbage. Tag talenten fra ham og giv den til ham med de 
ti talenter. For enhver, som har, til han skal der gives, og han skal have over-
flod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast 
den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæ-
ren.« 
 

 
 

Søndag seksagesima 
(8. søndag før påske) 

Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, at du ved din Søn, Jesus Kri-
stus, har sået dit hellige ord iblandt os. Vi beder dig, at du ved din Helligånd 
vil berede vore hjerter, så vi med flid hører dit ord, gemmer det i et godt hjerte 
og bærer frugt deraf i udholdenhed, for at vi ikke skal hænge ved synden, men 
ved din hjælp aflægge den og under fristelse og forfølgelse altid trøste os med 
din nåde, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og 
regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

 
Kan også anvendes Søndag septuagesima 

Eller 
Gud, du ser, 
at intet i vore handlinger giver os grund til at stole på os selv.  
Derfor beder vi dig, nådige Herre: 
Beskyt os mod de magter, som vil os til livs, 
vær vort faste værn  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
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Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 55,6-11 
A og B har ingen tekst. C har Es. 45,5-12. N har  Es. 55,10-11. S har Es. 55,8-11. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. Den ugudelige 
skal forlade sin vej, den onde opgive sine planer og vende tilbage til Herren, så 
vil han vise ham barmhjertighed, tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. 
For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger 
Herren. For som himlen er højt over jorden, sådan er mine veje højt over jeres 
veje og mine planer over jeres planer. For som regnen og sneen falder fra 
himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den, får den 
til at spire og giver sædekorn til dem, der vil så, og brød til dem, der vil spise, 
sådan er det ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage 
til mig, men gør min vilje og udfører mit ærinde. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 1,17-21 
A har 2. Kor. 12,2-9. B har samme tekst. C anvender perikopen som 3. prædiketekst og har 1. 
Kor. 1,18-21 som udgangslæsning. N og S har 1. Kor. 1,20-25. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, ikke med 
talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til ingenting. For ordet 
om korset er en tåbelighed for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det 
Guds kraft - der står jo skrevet: »De vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges 
klogskab vil jeg gøre til intet.«  Hvad er der blevet af de vise, de skriftkloge og 
denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til 
tåbelighed? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham 
gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den 
tåbelighed, der prædikes om. 
 

Evangelium: Luk. 8,4-15 
A har Luk. 8,4-15.  B har samme tekst. C har Mark. 4,1-20 (= synoptisk parallel). N og S har 
samme tekst som A og B. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Da der samlede sig en stor skare og de kom ud til Jesus fra den ene by efter 
den anden, sagde han i en lignelse: »En mand gik ud for at så korn. Og da han 
såede, faldt noget på vejen; der blev trådt på det, og fuglene spiste det. Noget 
faldt på klippen, og da det var vokset frem, visnede det, fordi det ingen væde 
havde. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne groede helt sammen og kvalte 
det. Men noget faldt i god jord, og det voksede op og gav hundrede fold.«  Da 
han havde sagt det, råbte han: »Den, der har ører at høre med, skal høre!« 

Hans disciple spurgte ham, hvad denne lignelse skulle betyde. Han svarede: 
»Jer er det givet at kende Guds riges hemmeligheder, men de andre bliver det 
givet i lignelser, for at de skal se, men intet se, og høre, men intet fatte. 

Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. De på vejen er 
dem, der hører ordet; derefter kommer Djævelen og tager ordet bort fra deres 
hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. De på klippen er dem, som med 
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glæde tager imod ordet, når de har hørt det; men de har ingen rod, de tror kun 
til en tid og falder fra, når prøvelser sætter ind. Det, som faldt mellem tidslerne, 
det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme 
og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. Men det i den gode jord, det er 
dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og 
bærer frugt. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Klag. 3,22-26 
A og B har ingen tekst. C har Es. 55,6-11.  
 
Denne hellige lektie skrives i Klagesangene: 

Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed ikke forbi, den er ny 
hver morgen; stor er din trofasthed. Jeg siger: Herren er min lod, derfor håber 
jeg på ham. Herren er god mod dem, der sætter sit håb til ham, mod det men-
neske, der søger ham; det er godt at vente i tavshed på Herrens frelse. 

 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 1,17-21 
A har 2. Tim. 3,10-17. B har samme tekst. C: jfr. 1. række. Æ har 2. Tim. 2,8-13. 
(Se første række) 
 

Eller 2. Tim. 3,10-17 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til Timotheus: 

Du derimod har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i 
langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i de lidelser, som jeg 
kom ud for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af 
forfølgelser, så har Herren udfriet mig af dem alle. Forfulgt bliver alle, som vil 
leve et gudfrygtigt liv i Jesus Kristus. Men onde mennesker og bedragere vil 
komme længere og længere ud i det onde, føre andre vild og selv fare vild. 
Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, 
du har lært det af, og fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give 
dig den visdom, du behøver til frelse ved troen på Jesus Kristus. Ethvert skrift 
er inspireret af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til 
opdragelse i retskaffenhed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive vel 
skikket, udrustet til al god gerning. 
 

Evangelium: Mark. 4,26-32 
A har Mark. 4,26-32. B og C har samme tekst. N har ligeledes samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: 

Og Jesus sagde: »Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået 
jorden og sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han 
ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i 
akset. Når kornet så er modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er 
inde.« 
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Og han sagde: »Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse 
skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er 
det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og 
bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan 
bygge rede i dets skygge.« 
 
 

 

Fastelavns søndag 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som åbenbarede dig med din Helligånd 
med al nåde ved din kære Søns dåb, og med din røst viste os hen til ham, som 
har taget alle vore synder på sig, for at vi ved ham skal have syndernes 
forladelse; vi beder dig, bevar os, som også er døbt efter din kære Søns befaling 
og forbillede, styrk vor tro med din Helligånd og hjælp os til det evige liv, ved 
din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i 
Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller (til Luk. 18,31-43) 
Herre Gud, himmelske Fader, du, som ved din Søn Jesus Kristus nådigt åbnede 
den blindes øjne og lod ham se lyset. Vi fortabte syndere beder dig, at du med 
dit salige ord vil oplyse vore blinde hjerter, så vi ved din Søn, der på korset er 
død for os og har betalt for vore synder, lærer dig ret at kende, og i al nød og 
fristelse alene ser hen til din nådige hjælp og barmhjertighed og trygt beder 
derom, og således finder trøst og redning imod djævelen, synden og døden, 
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i 
Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. 

Eller 
Herre vor Gud, 
hør med mildhed på os, når vi beder:  
Du som friede os, da vi lå fangne i vore synders lænke,  
se nu hvor vi trues fra alle sider, 
og vogt os ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed og til evighed. 

 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 2 
A og B har ingen tekst. C har Es. 42,1-9. 
 
Salmisten skriver: 

Hvorfor er folkene i oprør og lægger planer, der ikke kan lykkes? Jordens 
konger rotter sig sammen, fyrsterne lægger råd op mod Herren og mod hans 
salvede: »Lad os sprænge deres bånd, og befri os fra deres lænker.« Han som 
troner i himlen, ler, Herren spotter dem. Så taler han til dem i vrede og for-
færder dem ved sin harme: »Det er mig, der har indsat min konge på Zion, mit 
hellige bjerg!« 
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Jeg vil fortælle, hvad Herren har bestemt: Han sagde til mig: »Du er min søn, 
jeg har født dig i dag. På din bøn vil jeg give dig folkene som ejendom, dit 
herredømme skal nå til jordens ender. Du skal slå dem ned med dit jernscepter 
og knuse dem som en pottemagers kar.« I konger, vær nu kloge, tag imod et 
råd, I jordens dommere: Tjen Herren i frygt! Kys med bæven hans fødder, så 
han ikke vredes, og I går til grunde; for hans vrede blusser op over ingenting. 

Lykkelig den der søger tilflugt hos ham. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Pet. 3,18-22 
A har 1. Pet. 3,18-22 [sammen med Matt. 3,13-17]. B har samme tekst. C anvender perikopen 
som 3. prædiketekst og har 1. Kor. 13 som udgangslæsning. N og S har 1. Kor. 13 
 
Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev: 

Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uret-
færdiges skyld for at føre jer til Gud. Som menneske blev han dræbt, i ånden 
blev han gjort levende, og i den gik han bort og forkyndte for ånderne i deres 
fængsel, for dem, som i tidligere tider var ulydige, dengang Gud ventede 
tålmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle få, det var otte 
sjæle, frelst gennem vandet. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser 
jer, ikke ved at fjerne legemets snavs, men ved at tilsige en god samvittighed 
over for Gud ved Jesu Kristi opstandelse, han, som er faret op til himlen og 
sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet 
underlagt ham. 
 

Evangelium: Matt. 3,13-17 
A har Matt. 3,13-17. B og C har samme tekst. Det klassiske vestlige lektionar har Luk. 18,31-43. 
Samme tekst anvendes af N, S og F, mens A, B og C har teksten i 2. række. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da kom Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. 
Men Johannes forsøgte at hindre ham i det ved at sige: »Jeg trænger til at blive 
døbt af dig, og du kommer til mig?«  Men Jesus svarede: »Lad det nu ske! For 
således bør vi opfylde al retfærdighed.«  Så føjede han ham. Men da Jesus var 
blevet døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlen åbnede sig over ham, 
og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over ham; og der lød 
en røst fra himlen: »Det er min elskede Søn, som jeg har udvalgt.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 31,1b-6 
A og B har ingen tekst. C har Salme 31,1b-6. Forud for Luk. 18,31-43 har N og S Es. 52,13-15. 
 
Salmisten skriver: 

Herre, hos dig søger jeg tilflugt, lad mig aldrig blive gjort til skamme, udfri 
mig, du som er retfærdig! Lyt til mig, red mig i hast, vær den klippe og den 
borg, hvor jeg kan finde redning. Du er min klippe, min borg, led mig og før 
mig for dit navns skyld. Løs mig af det net, de lagde ud for mig, du er jo min 
tilflugt. Jeg betror mit liv i din hånd, du skal befri mig, Herre, trofaste Gud. 
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Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 13 
A har 1. Kor. 13. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning. N har 1. Tim. 
2,4-6. S har 2. Kor. 5,18-20. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er 
jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave 
og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan 
flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, 
hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, 
gavner det mig intet. 

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærlig-
heden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger 
ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i 
uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, 
udholder alt. 

Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den 
skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. For vi forstår stykkevis, og vi 
profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise 
forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg 
som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnagtige. Endnu ser vi i 
et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, 
men da skal jeg erkende sådan, som jeg er blevet erkendt.  

Så bliver da disse tre: tro, håb, kærlighed. Men størst af dem er kærligheden. 
 

Evangelium: Luk. 18,31-43 
A har Luk. 18,31-43. B og C har samme tekst. N har Johs. 12,24-33. S har perikopen i en længere 
form, Johs. 12,20-33. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Jesus tog de tolv til side og sagde til dem: »Nu går vi op til Jerusalem, og alt 
det, som profeterne har skrevet om Menneskesønnen, skal opfyldes: Han skal 
overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på 
ham; de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå.«  
Men de fattede ikke noget af det; meningen med det var skjult for dem, og de 
forstod ikke det, som blev sagt. 

Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. 
Han hørte, at en skare kom forbi, og spurgte, hvad der var på færde, De fortalte 
ham: »Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi.«  Da råbte han: » Jesus, 
Davids søn, forbarm dig over mig!«  De, som gik foran, truede ad ham for at få 
ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: »Davids søn, forbarm dig 
over mig!«  Jesus standsede op og befalede, at manden skulle føres hen til ham. 
Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham: »Hvad vil du have, at jeg skal 
gøre for dig?«  Han svarede: »Herre, at jeg må kunne se.«  Jesus sagde til ham: 
»Bliv seende, din tro har frelst dig.«  Straks kunne han se, og han fulgte ham og 
priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud. 
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1. søndag i fasten 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, fordi du har friet os ud af 
mørkets magt og sat os over i din elskede Søns rige, og vi beder dig, at du for 
hans lidelses og døds skyld vil komme os til hjælp og styrke os ved dit ord, så 
at den onde fjende ikke skal få magt over os, men at vi altid må forblive i din 
nåde og blive evindelige salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og 
til evighed! 
 
Kan også anvendes fra 2. søndag i fasten til Midfaste søndag. 

Eller  
Herre vor Gud,  
du som bliver krænket og vred, når vi forsynder os, 
men tager os til nåde igen, når vi angrer og gør bod, 
dig beder vi som dit folk, om at du vil se på os med kærlighed. 
Og selvom vi har syndet og kun fortjener din vrede, 
bønfalder vi dig om at tage din straffedom tilbage 
for din Søns Jesu Kristi skyld, 
med hvem du lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 1. Mos. 3,1-19 
A og B har ikke nogen tekst. B har til 3. række 1. Mos. 3,1-19. C har 1. Mos. 3,1-19. N har samme 
perikope i udvidet beskæring, 1. Mos. 2,8-9 + 3,1-19. S har samme perikope i kortere beskæring, 
1. Mos. 3,1-6. T har samme tekst som C. 
 
Denne hellige lektie skrives i første Mosebog: 

Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og 
den spurgte kvinden: »Har Gud virkelig forbudt jer at spise af træerne i 
haven?« Kvinden svarede slangen: »Vi må gerne spise af frugten på træerne i 
haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud advaret os mod 
at spise af eller røre ved, for ellers skal vi dø.« Men slangen sagde til kvinden: 
»Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at når I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, 
så I bliver som Gud og kender godt og ondt.« Da kvinden så, at træet var godt 
at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, tog 
hun af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og 
han spiste. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor 
syede de figenblade sammen og bandt dem om livet. 

Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da skjulte manden og 
kvinden sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på man-
den: »Hvor er du?« Han svarede: »Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg 
er nøgen, og så gemte jeg mig.« Han spurgte: »Hvem har fortalt dig, at du er 
nøgen? Har du mon spist af det træ, jeg forbød dig at spise af?« Manden 
svarede: »Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg.« Gud 
Herren spurgte så kvinden: »Hvad har du gjort?« Hun svarede: »Slangen 
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lokkede mig til at spise.« Da sagde Gud Herren til slangen: »Fordi du har gjort 
dette, skal du være forbandet til forskel fra alt kvæg og alle vilde dyr. På din 
bug skal du krybe, og jord skal du æde, så længe du lever. Jeg sætter fjendskab 
mellem dig og kvinden, mellem din slægt og hendes: De skal knuse dit hoved, 
og du skal bide dem i hælen.« 

Til kvinden sagde han: »Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i 
smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, men det er ham, der skal 
herske over dig.« 

Til manden sagde han: »Fordi du lyttede til din kone og spiste af det træ, jeg 
forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld. Med møje 
skal du skaffe dig føden, så længe du lever. Torn og tidsel skal jorden lade spire 
frem til dig. Du skal leve af markens planter, i dit ansigts sved skal du spise dit 
brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og 
til jord skal du blive.« 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 2. Kor. 6,1-2(10) 
A har 2. Kor. 6,1-10. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning, evt. i kort 
beskæring, 2. Kor. 6,1-2. 
N har Hebr. 4,14-16. T har samme tekst som N. S har perikopen i lidt kortere beskæring, Hebr. 
4,15-16. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korintherne: 

Som hans medarbejdere beder vi også om, at I ikke forgæves skal have taget 
imod Guds nåde. Det hedder jo: »I nådens tid bønhører jeg dig, på frelsens dag  
hjælper jeg dig.«  Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag! 

(3-10) 
[Vi volder ikke anstød i noget, for at tjenesten ikke skal komme i vanry, men 

anbefaler os selv som Guds tjenere på alle måder: ved stor udholdenhed under 
trængsler, nød, angst, pinsler, fængsel, opstand, møje og besvær, søvnløse 
nætter og sult, ved retsindighed, kundskab, tålmodighed, mildhed, ved 
Helligånden og ved oprigtig kærlighed, ved sandfærdig tale, ved Guds kraft, 
ved at bruge retfærdighedens våben til angreb og forsvar, under ære og 
vanære, under spot og lovord, som vildledere og dog sandfærdige, som ukend-
te og dog velkendte, som døende, og se, vi lever, som tugtede, men ikke pint til 
døde, som bedrøvede, men altid glade, som fattige, der dog gør mange rige, 
som de, der intet har og dog ejer alt.] 
 

Evangelium: Matt. 4,1-11 
A har Matt. 4,1-11. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Han faste-
de i fyrre dage og i fyrre nætter og led til sidst af sult. Og fristeren kom hen og 
sagde til ham: »Hvis du er Guds Søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.«  
Men han svarede: »Der står skrevet: ‘Mennesket lever ikke af brød alene, men 
af hvert ord, der udgår af Guds mund.’«  Da tog Djævelen ham med til den 
hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds 
Søn, så styrt dig ned. For der står skrevet: ‘Han vil befale sine engle at bære dig 
på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.’«  Jesus sagde til ham: 
»Der står også skrevet: ‘Du må ikke friste Herren din Gud.’«  Igen tog Djævelen 
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ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger 
og deres herlighed og sagde til ham: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste 
dig ned og tilbede mig.« Da svarede Jesus ham: »Gå din vej, Satan! For der står 
skrevet: ‘Du skal tilbede Herren, din Gud, og dyrke ham alene.’«  Da forlod 
Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 1. Mos. 4,1-12 
A og B har ikke nogen tekst. C har Salme 46,2-8. 
 
Denne hellige lektie skrives i første Mosebog: 

Manden lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde: 
»Jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp.« Dernæst fødte hun hans bror Abel. 
Abel blev fåreavler, mens Kain blev agerbruger. Engang bragte Kain en offer-
gave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave; han gav fedt-
stykkerne af sin hjords førstefødte. Herren tog imod Abels offergave, men 
Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og gik og skulede. 
Herren sagde da til Kain: »Hvorfor er du vred, og hvorfor går du og skuler? Er 
det ikke sådan, at hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør 
det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men det er dig, der skal 
herske over den.« 

Sidenhen talte Kain med sin bror Abel, og de en dag var ude i det frie, over-
faldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel. Da spurgte Herren Kain: »Hvor er 
din bror Abel?« Kain svarede: »Det ved jeg ikke. Er jeg sat til at vogte min 
bror?« Herren sagde: »Hvad har du gjort? Din brors blod råber til mig fra 
jorden. Derfor skal du være bandlyst fra den jord, som har åbnet sin mund og 
drukket din brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke 
mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden!« 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Jak. 1,5-16 
A har Jak. 1,5-16. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen, men har som 3. prædiketekst, 
Fil. 3,7-11. Æ har Jak. 1,9-16. N anvender Luk. 22,24-27 til Olsok og kombinerer med Ef. 2,11-14. 
S anvender Luk. 22,24-27 til 14. s. e. trin. og kombinerer med Ef. 2,17-22. 
 
Epistlen skrives i Jakobsbrevet: 

Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af 
Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Men 
han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler , er som en bølge på 
havet, der rejses og væltes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at 
det får noget af Herren, tvesindet som det er og ustadigt i al sin færd. 

Den broder, som har ringe kår, skal være stolt af sin høje stand, den rige af 
sin ringe stand, for som engens blomster skal han forgå. Solen står op og svider 
engen med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi; sådan 
skal også den rige visne midt i sin foretagsomhed. 

Salig er den, som holder ud i fristelse, for når han har stået sin prøve, vil han 
få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som 
bliver fristet, må sige: »Jeg bliver fristet af Gud;« for Gud kan ikke fristes af det 
onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der 
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drager og lokker en; når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og 
når synden er vokset op, føder den død. Far ikke vild, mine kære brødre! 
 
Note: Foreløbige Ændringer 1972 har en anden beskæring Jak. 1,9-16, som kan overvejes. Andre 
mulige perikoper kunne være 1. Johs. 5,13-15 eller Gal. 1,6-12. 
 

Evangelium: Luk. 22,24-32 
A har Luk. 22,24-32. B og C har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Apostlene kom også til at skændes om, hvem af dem der skulle regnes for 
den største. Da sagde Jesus til dem: »Folkenes konger hersker over dem, og de, 
som udøver magt over dem, kalder sig velgørere. Sådan skal I ikke være; men 
den største blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. 
For hvem er størst: den, der ligger til bords, eller den, der tjener? Er det ikke 
den, der ligger til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. 

Det er jer, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og jeg tildeler jer kon-
geværdighed, ligesom min Fader har tildelt mig den, så at I skal spise og drikke 
ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv 
stammer. 

Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Men jeg 
bad  for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så 
styrk dine brødre.« 
 

 
 

2. søndag i fasten 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil 
styrke vore hjerter og gøre os visse i troen og håbet på din nåde og barmhjer-
tighed, for at vi trods vor synd og uværdighed kan holde fast ved din Søn, 
Jesus Kristus, og i al vor nød og fristelse finde redning hos ham, som med dig 
lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
du som ser, at vi er forladt af al kraft og evne til det gode,  
dig beder vi om at vogte os mod både indre og ydre fare.  
Vær du vort værn imod alt, hvad der udefra truer os på liv og lemmer,  
og rens os fra de vrangforestillinger og falske tanker,  
der indefra formørker vort sind,  
ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed og til evighed. 
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Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 42,2-6 
A og B har ikke nogen tekst. Til 3. række anfører B Salme 42,2-6. C har 2. Mos. 24,12-18, og i 2. 
række sammen med Matt. 15,21-28 har C Salme 42,2-6. N og S har 1. Mos. 32,22-30. 
 
Salmisten skriver: 

Som hjorten længes efter rislende bække, således længes jeg efter dig, Gud. 
Jeg tørster efter Gud, den levende gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds an-
sigt? Tårer er blevet min føde dag og nat. Når de dagen lang spørger mig: 
»Hvor er din gud?« da overvældes jeg af det jeg husker: at jeg gik i skaren, jeg 
vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange, en syngende flok. 
Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor bruser du i mig? Vent på Gud! For 
engang skal jeg takke ham på ny, min frelser og min gud. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Tess. 4,1-7 
A har 1. Tess. 4,1-7. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen og har som udgangslæsning 
1. Johs. 5,13-15, der er en "ny" tekst. Æ har Hebr. 2,10-18. N og S har 2. Kor. 6,1-10, der i A 
anvendes på 1. s. i fasten. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til thessalonikerne: 

I øvrigt, brødre, beder og formaner vi jer ved vor Herre Jesus om at gøre end-
nu mere fremgang i at leve sådan, som I lærte af os, Gud til behag, hvad I da 
også gør. I ved jo, hvilke påbud vi gav jer ved vor Herre Jesus. For dette er 
Guds vilje, at I skal være hellige, at I afholder jer fra løsagtighed, at I sørger for 
hver især at have jeres hustru i hellighed og ære og ikke i sanseligt begær som 
hedningerne, der ikke kender Gud, og at I ikke begår overgreb mod jeres 
broder og ikke bedrager ham i forretning. For Herren straffer al den slags, som 
vi også tidligere har sagt til jer og forsikret jer om, og Gud kaldte os ikke til 
urenhed, men til hellighed. 
 

Evangelium: Matt. 15,21-28 
A har Matt. 15,21-28. B har samme tekst. C har teksten i 2. række og har i 1. række Matt. 17,1-9. 
N og S har samme tekst som A. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en 
kana’anæisk kvinde kom fra den egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, 
Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.«  Men han svarede hende 
ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: »Send hende væk! Hun 
råber efter os.«  Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre end de fortabte får af 
Israels hus.«  Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: »Herre, hjælp 
mig!«  Han sagde: »Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de 
små hunde.«  Men hun svarede: »Jo, Herre, for de små hunde æder da af de 
smuler, som falder fra deres herres bord.«  Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, 
din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.«  Og i samme øjeblik blev hendes 
datter rask. 
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Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 86,1-10 
A og B har ingen tekst. C har Salme 42,2-6 kombineret med Matt. 15,21-28. Kombineret med 
Mark. 9,14-29 har C 1. Mos. 22,1-18. 
 
Salmisten skriver: 

Lyt til mig, Herre, og svar mig, for jeg er hjælpeløs og fattig. Beskyt mig, for 
jeg er trofast, hjælp din tjener, du min gud, jeg stoler jo på dig. Vær mig nådig, 
Herre, for jeg kalder på dig dagen lang. Glæd din tjener, Herre, for jeg længes 
efter dig. Herre, du er god og tilgiver gerne, din troskab er stor mod alle, der 
kalder på dig. Lyt til min bøn, Herre, hør mig, når jeg bønfalder dig. På nødens 
dag kalder jeg på dig, for du vil svare mig. Ingen er som du blandt guderne, 
Herre, og ingen gerninger er som dine. Alle folk, som du har skabt, kommer og 
kaster dig ned for dig, Herre, og ærer dit navn. For du er stor, du gør undere, 
du alene er Gud. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Jak. 5,13-20 
A har Jak. 5,13-20. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen og har som 3. prædiketekst 
Hebr. 2,10-18, der er en "ny" tekst. Æ har Hebr. 5,1-10. 
 
Epistlen skrives i Jakobsbrevet: 

Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede; er nogen glad, skal han synge lov-
sange; er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal 
salve ham med olie i Herrens navn og bede for ham. Den bøn, de beder i tro, vil 
frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil 
han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for 
hinanden om helbredelse. En retfærdigs bøn er meget stærk og virksom. Elias 
var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke 
måtte regne, og det regnede ikke på jorden i tre år og seks måneder; og han bad 
igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem. 

Mine brødre, hvis en af jer forvilder sig bort fra sandheden, og en anden om-
vender ham, skal han vide, at den, der får en synder til at vende om fra den 
vildfarelse, han lever i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler mange synder. 
 

Evangelium: Mark. 9,17-29 
A har Mark. 9,17-29. B har samme tekst. C har Matt. 15,21-28, som ovenfor er foreslået anvendt 
til 1. række. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: 

Og en fra skaren svarede Jesus: »Mester, jeg har bragt min søn til dig; han er 
besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overfalder ham, kaster 
den ham til jorden, og han fråder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde 
til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke.«  Jesus 
udbrød: »Du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg 
holde jer ud? Kom herhen med ham!« 

Og de bragte ham til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i 
drengen, så han faldt om og lå og frådede og vred sig på jorden. Jesus spurgte 
hans far: »Hvor længe har han haft det sådan?«  Han svarede: »Fra han var 
barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af 
med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os.«  
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Jesus sagde til ham: »Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror.«  Straks råbte 
drengens far: »Jeg tror, hjælp min vantro!« 

Da Jesus så, at mængden stimlede sammen, truede han ad den urene ånd og 
sagde til den: »Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham, og far 
aldrig mere ind i ham!«  Da skreg den og rev og sled i ham og fór ud; og han 
blev som død, så alle sagde: »Han er død.«  Men Jesus tog hans hånd og fik 
ham til at rejse sig. 

Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de 
ham: »Hvorfor kunne vi ikke drive den ud?«  Han svarede: »Den slags kan kun 
drives ud ved bøn.« 
 
 

3. søndag i fasten 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som har ladet din kære Søn, vor Herre 
Jesus Kristus, blive menneske, for at han skulle tilintetgøre Djævelens gerninger 
og skærme os arme mennesker mod den onde fjende; vi takker dig for denne 
din nåde og beder dig, at du i alle fristelser vil komme os til hjælp, vogte os for 
falsk sikkerhed og ved din Helligånd nådigt bevare os i dit ord og i sand 
gudsfrygt, for at vi indtil enden må vogtes for den onde fjende og blive til evig 
tid salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og 
regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Almægtige Gud, vi beder dig se ned til os hjælpeløse mennesker,  
hør vore bønner: Udræk din kongelige højre hånd  
og forsvar os ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 

 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 5. Mos. 18,9-15 
A og B har ingen tekst. Til 3. række har B Salme 86,11-17. C har 5. Mos. 18,9-15. N har Zak. 
12,10. S har Es. 59,14-17. 
 
Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog: 

Moses sagde til Israels folk: Når du kommer ind i det land, som Herren, din 
Gud, giver dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som fol-
kene dér gør. Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter 
gå gennem ilden eller driver spådomskunst eller troldom, ingen der tager vars-
ler, ingen der bruger magi, heller ikke nogen, der udtaler besværgelser, spørger 
dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de døde. Herren 
afskyr enhver, som gør den slags ting, og det er på grund af den slags 
afskyeligheder, at Herren, din Gud, vil drive folkene bort foran dig; udadlelig 
skal du være i Herren din Guds øjne. 

De folk her, som du skal fordrive, lytter til dem, der driver troldom eller spå-
domskunst; men den slags har Herren, din Gud, ikke givet dig lov til. Herren, 
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din Gud, vil af din egen midte lade en profet som mig fremstå, en af dine lands-
mænd; ham skal I lytte til. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ef. 5,6-9 
A har Ef. 5,1-9. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning, evt. i kortere 
beskæring, Ef. 5,6-9. N har perikopen i en anden beskæring, Ef. 5,1-2 + 8-11. S har ligeledes 
perikopen i en anden beskæring, Ef. 5,5-11. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: 

Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkal-
der Guds vrede over de ulydige. Gør derfor ikke fælles sag med dem! Engang 
var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn, for lysets frugt er 
lutter godhed, retfærdighed og sandhed. 
 

Evangelium: Luk. 11,14-28 
A har Luk. 11,14-28. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var 
faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men 
nogle af dem sagde: »Det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver 
dæmonerne.«  Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af 
ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: »Ethvert rige i splid 
med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet 
i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver 
dæmonerne ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor 
skal de være jeres dommere. Men er det ved Guds finger, jeg driver 
dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. 

Når en stærk mand bevæbnet vogter sin gård, kan hans egendele være i fred. 
Men kommer der en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle 
de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. De, der ikke er 
med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 

Når en uren ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og 
søger hvile, men finder den ikke. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, 
som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og pyntet. Så 
går den ud og tager syv andre åndre med, værre end den selv, og de kommer 
og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. 

Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: »Saligt er det 
moderliv, som bar dig, og de bryster, som du diede!«  Men han svarede: »Javist! 
Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 86,11-17 
A og B har ingen tekst. C har 1. Mos. 22,1-18 efterfulgt af Mark. 9,14-29. 
 
Salmisten skriver: 

Lær mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed, vend mit hjerte mod 
det ene: at frygte dit navn. 
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Jeg takker dig, Herre, min gud, af hele mit hjerte, jeg vil ære dit navn til evig 
tid, for du har vist mig stor trofasthed, du har reddet mig op af dødsrigets dyb. 
Selvrådige mænd har rejst sig mod mig, Gud, flokke af voldsmænd stræber mig 
efter livet, de regner ikke med dig. Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig 
gud, sen til vrede, rig på trofasthed og sandhed. Vend dig til mig og vær mig 
nådig, giv din tjener styrke, frels din tjenerindes søn. Giv mig et godt varsel, så 
mine fjender ser det og bliver gjort til skamme. Du, Herre, vil hjælpe og trøste 
mig. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Johs. Åb. 2,1-7 
A har Johs. Åb. 2,1-7. B har samme tekst. C anvender perikopen som alternativ 3. prædiketekst. 
C har endvidere som 3. prædiketekst 1. Johs. 3,7-14a. Æ har Johs. Åb. 2,1-5 + 7 eller 1. Johs. 3,7-
14. 
 
Denne hellige lektie skrives i Johannes’ Åbenbaring: 

Skriv til englen for menigheden i Efesus: Dette siger han, som holder de syv 
stjerner i sin højre hånd, han som vandrer mellem de syv guldlysestager: Jeg 
kender dine gerninger og din møje og udholdenhed og véd, at du ikke kan døje 
de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, og har fundet, at 
de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget for mit navn og er ikke blevet 
træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk 
derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først 
gjorde; ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis 
ikke du omvender dig. Men det fortrin har du, at du hader nikolaitternes 
gerninger, som jeg også hader. 
 

Evangelium: Johs. 8,42-51 
A har Johs. 8,42-51. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen, og foreslår her Mark. 9,14-
29, der ovenfor er foreslået anvendt til 2. s. i fasten.  
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for jeg er 
udgået fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er 
ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke 
kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres 
fader forlanger. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i 
sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud 
fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, 
derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg 
siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds 
ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud.« 

Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og 
besat?«  Jesus svarede: »Jeg er ikke besat, jeg ærer derimod min Fader, men I 
vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han 
dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder mit ord, skal aldrig i 
evighed se døden.« 
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Midfaste søndag  
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som i ørkenen ved din Søn rigeligt be-
spiste tusinder med fem brød og to fisk; vi beder dig, vær også nådig hos os 
med din velsignelse og påmind os om at bruge dine gaver retteligt; lær os ved 
din Helligånd at arbejde for den mad, som ikke er forgængelig, men varer til 
evigt liv, og mæt os med det levende brød, som kommer ned fra Himmelen, at 
vi må blive til evig tid salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som 
med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! 

Eller 
Almægtige Gud, lad dig bevæge af vor bøn:  
Vort liv lægges øde som følge af vore egne gerninger,  
og vi fortjener ikke andet.  
Vær os nådig, giv os lindring, tid til at ånde og leve,  
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed og til evighed. 

 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 5. Mos. 8,1-3 
A har ingen tekst. B har ingen tekst til 1. række, men har i 3. række Salme 78,18-25. C har 2. 
Mos. 16,2-3 + 11-21 + 31a. N har 5. Mos. 8,1-3. S har 2. Kong. 4,42-44. 
 
Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog: 

Moses sagde til Israels folk: Alt det, jeg i dag befaler dig, skal I omhyggeligt 
gøre, for at I må leve og blive talrige og komme ind og tage det land i besid-
delse, som Herren lovede jeres fædre. Husk, hvordan Herren, din Gud, nu i 
fyrre år har ladet dig vandre i ørkenen, for at ydmyge dig og prøve dig, for at få 
at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Han ydmygede dig 
og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre 
kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, 
hvad der udgår af Herrens mund. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 2. Kor. 9,6-11 
A har Gal. 4,21-31. B har Rom. 5,1-9 (og med petit Gal. 4,21-31). C anvender Gal. 4,21-31 som 3. 
prædiketekst, mens udgangslæsningen er 2. Kor. 9,6-11. Æ har Rom. 5,1-9. 
N har 1. Johs. 5,11-15. S har 2. Kor. 9,8-10. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korintherne: 

For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår 
rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har bestemt sig 
til - ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter 
at give jer al nåde i rigt mål, så I altid har nok af alt og endda overflod til at 
gøre godt med - som der står skrevet: »Han strør ud, han giver til de fattige, 
hans retfærdighed består til evig tid.« Og han, der forsyner sædemanden med 
sædekorn og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med sædekorn, 
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forøge den med mange fold og lade jeres retfærdighed bære rige frugter, så I 
får rigeligt af alt til al gavmildhed, og det en gavmildhed, som fører til 
taksigelse til Gud gennem os. 
 

Evangelium: Johs. 6,1-15 
A har Johs. 6,1-15. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. En stor 
folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. 
Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sammen med sine disciple. 
Påsken, jødernes fest, var nær. 

Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han 
til Filip: »Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?«  Men det 
sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. 
Filip svarede ham: »Brød for to hundrede denarer slår ikke til, så de kan få bare 
en lille smule hver.«  En af hans disciple, Andras, Simon Peters bror, sagde til 
ham: »Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er 
det til så mange?«  Jesus sagde: »Få folk til at sætte sig.«  Der var meget græs på 
stedet. Mændene satte sig; de var omkring fem tusind. Så tog Jesus brødene, 
takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så 
meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: »Saml 
de stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.«  Så samlede de dem 
sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var 
tilovers efter dem, der havde spist. 

Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: »Han er sandelig Pro-
feten, som skal komme til verden.«  Jesus forstod nu, at de ville komme og 
tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til 
bjerget, helt alene. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 2. Mos. 16,11-18 
A og B har ingen tekst. C har 5. Mos. 8,1-11. N har 2. Mos. 16,11-18. S har samme perikope som 
N, men i en anden beskæring, 2. Mos. 16,11-15 + 31 + 35.  
 
Denne hellige lektie skrives i anden Mosebog: 

Herren sagde til Moses: »Jeg har hørt israelitternes knurren. Sig nu til dem: 
»Lige inden mørket falder på, skal I få kød at spise, og i morgen skal I spise jer 
mætte i brød, og så skal I forstå, at jeg er Herren, jeres Gud.«  Om aftenen kom 
der et vagteltræk, så stort at det dækkede lejren. Om morgenen lå der dug 
rundt om lejren, og da duggen forsvandt, lå der hen over ørkenen et fint lag, 
der lignede rim på jorden. Da israelitterne så det, spurgte de hinanden: »Hvad 
er det for noget?«  For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem: 
»Det er det brød, Herren giver jer at spise. Dette er, hvad Herren har befalet: I 
skal samle så meget af det, som hver især kan spise, en omer til hver enkelt 
svarende til antallet af personer. Enhver skal tage til dem, der hører til hans 
telt.«  Det gjorde israelitterne og nogle samlede meget, andre lidt. Da de målte 
det med omer-målet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget, og 
den, der havde samlet lidt, ikke for lidt. De samlede det, hver især kunne spise. 
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Læsning fra Det nye Testamente: 2. Pet. 1,3-11 
A har 2. Pet. 1,3-11. B har samme tekst. C anvender ikke denne perikope. Æ har 2. Kor. 9,6-11. N 
har 1. Kor. 10,1-6. 
 
Epistlen skriver apostlen Peter i sit andet brev: 

Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft 
skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og 
styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I kan 
slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i 
guddommelig natur. Sæt netop derfor al jeres iver ind på til jeres tro at føje 
styrke, til styrken erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbe-
herskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten bro-
dersind, og til brodersindet kærlighed. For når disse egenskaber findes og får 
lov til at vokse hos jer, hindrer de, at I bliver uvirksomme og uden frugt i 
erkendelse af vor Herre Jesus Kristus; men den, som ikke har dem, er så kort-
synet, at han intet kan se, og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere 
synder. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres 
kaldelse og udvælgelse; gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor 
Herres og frelsers, Jesu Kristi evige rige stå på vid gab for jer.  
 

Evangelium: Johs. 6,24-35 
A har Johs. 6,35-51. B har samme tekst. C har Johs. 6,24-35. N  og S har Johs. 6,24-36 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om 
bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham 
på den anden side af søen, sagde de til ham: »Rabbi, hvornår er du kommet 
hertil?«  Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter 
mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd 
ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den 
som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl 
på.«  Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre for at udføre Guds gerninger?«  
Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.« 

Da sagde de til ham: »Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad 
kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet: ‘Brød 
fra himlen gav han dem at spise.’«  Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig 
siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min Fader giver jer 
brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra 
himlen og giver liv til verden.«  De sagde til ham: »Herre, giv os altid det 
brød!«  Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal 
ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.« 

 
 
 

Mariæ bebudelses dag 
(5. søndag i fasten) 
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Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for din store nåde og barm-
hjertighed, at du har kommet os fortabte syndere i hu og for vor skyld ladet din 
enbårne Søn undfanges ved Helligånden og fødes af Jomfru Maria. Vi beder 
dig, oplys vore hjerter ved din Helligånd, så vi trøster os med, at din Søn er 
blevet menneske, har lidt og er død til vor frelse, og ser hen til ham som vor 
Herre og evige konge og bliver til evig tid salige, ved ham, som med dig lever 
og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
du som lod din engel bringe bud til Jomfru Maria om din vilje:  
at dit Ord skulle blive menneske i hendes skød,  
dig beder vi i troen på, at hun i sandhed blev Guds Moder:  
Giv os evigt liv med hendes Søn Jesus Kristus, vor Herre,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed og til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 7,10-14 
A har Es. 7,10-15. B har samme tekst i kortere form, Es. 7,10-14. C har samme tekst som B. N og 
S har samme tekst som B. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Herren talte på ny til Akaz: "Kræv dig et tegn fra Herren, din Gud, nede i 
dødsriget eller oppe i det høje." Akaz svarede: "Jeg vil ikke kræve noget tegn, 
for jeg vil ikke sætte Herren på prøve." Da sagde Jesaja: "Hør nu, Davids hus. 
Kan det ikke være nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min 
Gud? Men så vil Herren give jer et tegn: Se, den unge kvinde er gravid, hun 
skal føde en søn og give ham navnet Immanuel. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Johs. 1,1-3 
A har ikke nogen tekst. B har ikke nogen tekst. C har som udgangslæsning 1. Johs. 1,1-3. N og S 
har Rom. 8,1-4. 
 
Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: 

Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med 
vore øjne, det, som vi betragtede og vore hænder rørte ved: livets ord - for livet 
blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det evige liv, 
som var hos Faderen og blev åbenbaret for os - det, som vi altså har set og hørt, 
forkynder vi også for jer, for at I kan have fællesskab med os; og vort fællesskab 
er med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus. 
 

Evangelium: Luk. 1,26-38 
A har Luk. 1,26-38. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. Hos S læses 
teksten i alle tre rækker. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 
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I den sjette måned blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der 
hed Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var 
af Davids slægt. Jomfruens navn var Maria. Englen kom ind til hende og sagde: 
»Vær hilset, du benådede, Herren er med dig!«  Hun blev forfærdet over de ord 
og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: 
»Frygt ikke, Maria! Du har fundet nåde for Gud. Du skal blive med barn og 
føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes 
den Højestes Søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han 
skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og  der skal ikke være ende på 
hans rige.«  Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo ikke 
været sammen med en mand.«  Englen svarede hende: »Helligånden skal 
komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal barnet, 
der bliver født, kaldes helligt, Guds Søn. Også din slægtning Elisabeth venter 
en søn, nu i sin alderdom. Hun, som siges ikke at kunne få børn, er i sjette 
måned; for intet er umuligt for Gud.«  Da sagde Maria: »Jeg er Herrens tjener. 
Lad det gå mig, som du har sagt.«  Og englen forlod hende. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 7,10-14 
A har ingen tekst. B har ingen tekst i 2. række, men har i 3. række Es. 45,8-12. 
C har 1. Mos. 18,1-15. N har Jer. 33,14-17. S har Mika 5,2-4 i 2. række og 1. Sam. 2,1-10 i 3. række. 
(Se første række) 
 

Eller 1. Mos. 18,1-15 
 
Denne hellige lektie skrives i første Mosebog: 

Engang viste Herren sig ved Mamres Ege for Abraham, mens han sad i telt-
åbningen på den varmeste tid af dagen. Da han så op, fik han øje på tre mænd, 
som stod der, og da han så dem, skyndte han sig hen til dem fra teltåbningen 
og kastede sig ned for dem. »Herre,« sagde han, »hvis jeg har din velvilje, så gå 
ikke din tjener forbi. Lad mig sørge for noget vand, så I kan få vasket støvet af 
jeres fødder og hvile ud under træet. Så henter jeg lidt mad, så I kan komme til 
kræfter, nu da jeres vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I så drage 
videre.« De svarede: »Gør blot, som du siger.« 

Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara og sagde: »Tag hurtigt tre sea mel af 
det grove, ælt det og bag brød.« Selv løb Abraham ud til kvæget og tog en god 
og fin kalv; den gav han til karlen, som skyndte sig at tilberede den. Derpå tog 
han mælk og tykmælk og den kalv, som var blevet tilberedt, og satte det for 
dem. Selv gik han dem til hånde, mens de sad og spiste under træet. Så spurgte 
de ham: »Hvor er din kone Sara?« »Inde i teltet,« svarede han. Da sagde 
Herren: »Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone 
Sara en søn!« Men Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham. Nu var 
Abraham og Sara meget gamle, og Sara havde det ikke længere på kvinders vis. 
Derfor lo Sara ved sig selv og tænkte: »Skulle jeg virkelig komme til at føle 
begær, efter at jeg er blevet affældig, og min mand er blevet gammel?« Men 
Herren sagde til Abraham: »Hvorfor lo Sara og tænkte: Skulle jeg virkelig få 
børn nu, da jeg er blevet gammel? Intet er umuligt for Herren! Næste år ved 
denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn.« Sara løj: »Jeg lo 
ikke,« sagde hun, for hun var bange. Men han svarede: »Jo, vist lo du!«  
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Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 1,21-31 
A har 1. Kor. 1,21-31. B har samme tekst. C anvender perikopen som 3. prædiketekst. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin 
egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den tåbelighed, der 
prædikes om. Jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker 
Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en tåbelighed for hedninger; 
men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som 
Guds kraft og Guds visdom. For Guds tåbelighed er visere end menneskers 
visdom, og Guds svaghed er stærkere end menneskers styrke. 

For tænk på brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: ikke 
mange vise, manneskeligt talt, og ikke mange mægtige eller fornemme. Men 
det, som er tåbeligt i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og 
det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og 
det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte 
Gud for at tage magten fra det, som er noget, for at ingen skal have noget at 
være stolt af over for Gud. Ham skyldes det, at I er i Jesus Kristus, som er 
blevet vor visdom fra Gud, vor retfærdighed, helligelse og forløsning, for at 
»den, der er stolt, skal være stolt af Herre,« som der står skrevet. 
 

Evangelium: Luk. 1,46-55 
A har Luk. 1,46-56. B har perikopen i længere form, Luk. 1,39-56. C har samme tekst som A. N 
har samme tekst i kortere form, Luk. 1,46-55. S har i 2. række Luk. 1,39-45 og i 3. række Luk. 
1,46-55, men i begge tilfælde læses først Luk. 1,26-38. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Da sagde Maria: Min sjæl lovpriser Herren, og min ånd jubler over Gud, min 
frelser! Han har set til sin ringe tjener. Fra nu af skal alle slægter prise mig salig, 
for den Mægtige har gjort store ting for mig. Helligt er hans navn, og hans 
barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer fra slægt til slægt. Han har 
øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres 
hjerter; han har styrtet herskere fra deres troner, og ophøjet undertrykte; sulten-
de har han mættet med gode gaver og sendt rige tomhændede bort. Han har 
taget sig af sin tjener Israel og husker - som han tilsagde vore fædre - at vise 
barmhjertighed imod Abraham og hans slægt til evig tid. 
 

Aftensang (5. søndag i fasten) 

Kollekt  
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, fordi du har ladet os høre din 
kære Søns ord. Vi beder dig, giv din Helligånd i vore hjerter, at vi må holde fast 
ved hans ord, stole på det af hele vort hjerte, og midt i døden trøste os med, at 
vi for din kære Søns, Jesu Kristi, skyld ikke i al evighed skal se døden, han, som 
med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! 

Eller 
Almægtige Gud, vi beder dig se i nåde til dit folk her på jorden.  
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Du alle gode gavers giver, overtag magten over din kirkes legeme;  
du al frelses ophav, overtag beskyttelsen af din kirkes sjæl og sind  
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed og til evighed. 
 

Læsning fra Det gamle Testamente: Jer. 20,7-12 
A og B har ingen tekst. C har Jer. 20,7-12 (kun én række).  
N har 3. Mos. 4,13-20. S har 1. Mos. 22,1-14. 
 
Denne hellige lektie skrives af profeten Jeremias: 

Du lokked mig, Herre, og jeg lod mig lokke, du var mig for stærk, og du 
vandt. Dagen lang er jeg til latter, alle spotter mig. Hver gang jeg taler, må jeg 
skrige, råbe om vold og ødelæggelse, Herrens ord bringer mig dagen lang kun 
spot og spe. Når jeg sagde: »Jeg vil ikke tænke på ham og ikke mere tale i hans 
navn«, kom der i mit hjerte en brændende ild, den rasede i mine knogler. Jeg 
kan ikke holde det ud, jeg kan ikke bære det. Alle vegne er der rædsel, jeg hører 
mange hviske: »Angiv ham, lad os angive ham!«  Alle mine venner venter på, 
at jeg skal snuble: »Måske lader han sig lokke, så vi kan få ram på ham og 
hævne os på ham.«  Herren er med mig som en vældig kriger, derfor skal mine 
forfølgere snuble og ikke få ram på mig; de bliver til skamme, det lykkes ikke 
for dem, skammen varer evigt, den glemmes aldrig. Hærskarers Herre, som 
prøver den retfærdige, som ser hjerte og nyrer, lad mig se din hævn over dem! 
Dig overgiver jeg min sag. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Hebr. 9,11-15 
A har ingen tekst. O har Hebr. 9,11-15. B har samme tekst som O. C anvender perikopen som 3. 
prædiketekst, og anvender som udgangslæsning Hebr. 4,14-16. Æ har Hebr. 9,11-14. N har 
samme tekst som O. S bruger perikopen til 2. række (Hebr. 9,11-12+15). 
 
Epistlen skrives i brevet til hebræerne: 

Men Kristus er kommet som en ypperstepræst for de goder, som nu er blevet 
til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort 
med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til; og med sit 
eget blod, ikke med blod af bukke og kalve, gik han én gang for alle ind i det 
Allerhelligste og vandt os en evig forløsning. Når nu blodet af bukke og tyre og 
asken af en kvie ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, kan hellige 
dem og gøre dem udvortes rene, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd 
frembar sig selv som et fejlfrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne 
rense vor samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. 

Derfor er Kristus mellemmand for en ny pagt, for at de kaldede, efter at han 
er død til forløsning for overtrædelserne under den første pagt, kan få løftet om 
den evige arv. 
 

Evangelium: Johs. 8,51b-59 
A har ingen tekst. O har Johs. 8,46-59. B har Johs. 8,52-59. C har Johs. 8,51b-59 eller Johs. 11,47-
53 (kun én række). Æ har Johs. 8,52-59 eller 1. Johs. 11,47-53. N har Johs. 11,45-53 (kun én 
række). S har Johs. 11,46-57. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 
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Jesus sagde: »Den, der holder mit ord, skal aldrig i evighed smage døden.«  
Da sagde jøderne til ham: »Nu ved vi, du er besat. Abraham døde, og profe-
terne døde, og så siger du: Den, der holder mit ord, skal aldrig i evighed smage 
døden. Du er vel ikke større end vor fader Abraham, som jo døde? Også 
profeterne døde. Hvem tror du, at du er?«  Jesus svarede: »Hvis jeg ærer mig 
selv, er min ære intet værd. Det er min Fader, som ærer mig. Om ham siger I: 
Han er vores Gud, skønt I ikke har kendt ham; men jeg ved, hvem han er. Og 
siger jeg, at jeg ikke ved, hvem han er, så bliver jeg en løgner ligesom I; men jeg 
ved, hvem han er, og jeg holder hans ord. Abraham, jeres fader, jublede over at 
skulle se min dag, og han fik den at se og glædede sig.«  Da sagde jøderne til 
ham: »Du er endnu ikke halvtreds år, og du har set Abraham?«  Jesus sagde til 
dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Før Abraham blev til, var jeg.«  Da tog de 
sten op for at kaste dem på ham; men Jesus gik af vejen og forlod 
tempelpladsen. 

 
 
 

Palmesøndag 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som af din faderlige nåde ikke sparede 
din enbårne Søn, men gav ham hen til døden på korset; vi beder dig, giv din 
Helligånd i vore hjerter, så vi trøster os med denne nåde, vogter os for synden, 
tålmodigt bærer de lidelser, du tilskikker os, og bliver til evig tid salige hos dig, 
ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i 
Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. 

Eller 
Almægtige evige Gud,  
du som gav hele menneskeslægten et forbillede på ydmyghed,  
da du lod vor frelser tage vort kød og blod på sig  
og underkaste sig korsfæstelse, dig beder vi:  
Giv du os nåde til at tage ved lære af din Søns tålmodighed,  
efterfølge ham i ydmyghed til vor død  
og vågne til fællesskab med ham i hans opstandelse,  
han som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed og til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Zak. 9,9-10 
A har ikke nogen tekst. B har ikke nogen tekst til 1. og 2. række, men har til 3. række Jer. 20,7-
11. C har Zak. 9,9-10. 
N har samme tekst som C. S har Zak. 2,10-13. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Zakarias: 

Bryd ud i jubel, Sions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge 
kommer til dig, retfærdig, sejrrig og fattig, han rider på et æsel, på æselhoppens 
føl. Jeg tilintetgør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuen skal 
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tilintetgøres, og han slutter fred med folkene. Han hersker fra hav til hav og fra 
floden til jordens ender. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Fil. 2,5-11 
A har Fil. 2,5-11. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning. N har samme 
tekst. S har samme tekst, og den læses i alle 3 årgange. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til filipperne: 

Hav det samme sind over for hinanden, som Jesus Kristus havde, han, som 
havde Guds skikkelse, men ikke beholdt det som sit bytte at være Guds lige; 
han gav afkald på sit eget, tog en tjeners skikkelse på og blev som et menneske; 
og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig 
indtil døden, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket 
ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen 
og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende:  Jesus Kristus er Herre, 
til Gud Faders ære. 
 

Evangelium: Matt. 21,1-9 
A har Matt. 21,1-9. B har en synoptisk parallel, Luk. 19,29-40. C har samme tekst som A eller 
Johs. 12,12-24. O har Matt. 26,2-27,66. N har Johs. 12,1-13. S har samme tekst som N i længere 
form, Johs. 12,1-16, og denne tekst læses i alle 3 årgange. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Bethfage ved Oliebjerget, sendte Je-
sus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil 
straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. 
Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, og 
han vil straks sende dem tilbage.«  Det skete, for at det skulle opfyldes, som er 
talt ved profeten, der siger: Sig til Sions datter: Se, din konge kommer til dig,  
sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. 

Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æs-
let og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig op på dem. Men-
neskemængden bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne 
og strøede dem ud på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte 
efter, råbte: Hosianna, Davids Søn! Velsignet være han, som kommer i Herrens 
navn! Hosianna i det højeste! 

 

Eller Johs. 12,1-16 
(Se anden række) 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Zak. 9,9-10 
A og B har ikke nogen tekst. C har 1. Krøn. 29,10-18. 
(Se første række) 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Fil. 2,5-11 
A har Hebr. 12,1-8. B har samme tekst. C anvender perikopen som 3. prædiketekst til 26. s. e. 
trin. og har her som 3. prædiketekst Hebr. 5,5-10. 
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(Se første række) 
 

Eller Hebr. 12,1-8 
 
Epistlen skrives i brevet til hebræerne: 

Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for 
enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og lad os med udhol-
denhed løbe den bane, der ligger foran os, idet vi ser hen til Jesus, troens fyrste 
og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden 
at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for 
øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive 
trætte og miste modet. Endnu har I ikke stridt så hårdt i jeres kamp mod 
synden, at det har kostet blod, og I har glemt den formaning, der lyder til jer 
som sønner: Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse, mist ikke modet, når du 
irettesættes af ham; for den, Herren elsker, tugter ham, han straffer hver søn, 
som han holder af. 

For jeres optugtelses skyld skal I holde ud; Gud behandler jer som sønner. 
For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden den optug-
telse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner. 
 

Evangelium: Mark. 14,3-9 
A har Mark. 14,3-9. B har samme tekst. C har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: 

Da Jesus var i Bethania i Simon den Spedalskes hus og lå til bords, kom der 
en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun 
brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev ærgerlige 
og sagde til hinanden: »Hvad skal denne ødselhed med olien til for? Denne olie 
kunne være solgt for over tre hundrede denarer og givet til de fattige.«  Og de 
overfusede hende. Men Jesus sagde: »Lad hende være! Hvorfor gør I hende ked 
af det? Hun har gjort en god gerning imod mig. De fattige har I altid hos jer, og 
når I vil, kan I gøre godt imod dem; men mig har I ikke altid. Hun har kun 
gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. 
Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden evangeliet forkyndes, skal 
også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende.«  
 

Eller Johs. 12,1-16 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Seks dage før påske kom Jesus til Bethania, hvor Lazarus boede, som Jesus 
havde oprejst fra de døde. Dér holdt de et festmåltid for Jesus; Martha sørgede 
for maden, og Lazarus var en af dem, der lå til bords sammen med ham. 

Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder; og 
med sit hår tørrede hun hans fødder. Huset fyldtes af duften fra den vellug-
tende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han, som skulle forråde ham, 
sagde da: »Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for tre hundrede denarer og 
givet til de fattige?«  Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men 
fordi han var en tyv; han var nemlig den, der havde pengekassen, og han stak 
noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus: »Lad hende være, så 
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hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I altid hos jer, men 
mig har I ikke altid.« 

Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der; og de kom derud ikke 
alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra 
de døde. Men ypperstepræsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på 
grund af ham kom mange jøder derud og troede på Jesus. 

Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var 
på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte: 
Hosianna! Velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge! 

Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet: 
Frygt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer, ridende på et æsels føl. 

Det forstod hans disciple ikke straks; men da Jesus var herliggjort, kom de i 
tanke om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort for 
ham. 
 

 
 

Skærtorsdag 
Kollekt 
Vor Herre Jesus Kristus! Vi takker dig, fordi du af din store nåde har indstiftet 
den hellige nadver, hvori du skænker os dit legeme og blod at spise og drikke. 
Vi beder dig, giv os din Helligånd, så vi bruger denne din gave ret, kommer din 
lidelse og død ihu, erkender vore synder og tror syndernes forladelse og 
således dag for dag vokser i tro og kærlighed, indtil vi ved dig bliver evindelig 
salige, du, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra 
evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
vi er samlede her for at mindes, 
at din Enbårne Søn, på vej til at overgive sig til døden,  
satte sig til bords med sine disciple  
og indgik en ny pagt med dem og med hele sin kirke ved sit offer,  
et kærlighedens fællesliv mellem sig og os til evig tid. 
Og vi beder: 
Giv os af dette under at øse en fylde af kærlighed og liv  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 2. Mos. 12,1-11 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3.række: Salme 116,12-19). C har to alternativer: 2. Mos. 
12,1-11 eller Salme 116,1-(9)19. N har 2. Mos. 12,3-8 + 11. S har 2. Mos. 12,21-28. 
 
Denne hellige lektie skrives i anden Mosebog: 

Da sagde Herren til Moses og Aron i Ægypten: »Denne måned skal være jeres 
nytårsmåned. I skal regne den for den første af årets måneder. Sig til hele 
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Israels menighed: Den tiende dag i denne måned skal alle tage et lam, enhver til 
sin familie, et lam for hver husstand. Hvis en husstand er for lille til et lam, skal 
hans og hans nærmeste nabo være fælles om et lam efter antallet af personer; I 
skal beregne lammet efter, hvad hver enkelt kan spise. Det skal være et lydefrit 
lam eller kid, et årgammelt handyr. I kan tage det enten fra fårene eller fra 
gederne. I skal holde det afsondret til den fjortende dag i denne måned. Så skal 
hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på. De skal tage noget 
af blodet og komme det på de to dørstolper og overliggeren i de huse, hvor de 
spiser. det. De skal spise kødet om natten; de skal spise det stegt med usyrede 
brød og bitre urter til. I må ikke spise noget råt eller kogt, men det skal være 
stegt, med hoved, skinneben og indvolde. I må ikke levne noget af det til om 
morgenen. Hvad der er tilovers om morgenen, skal I brænde. Således skal I 
spise det: I skal have kjortelen bundet op om lænderne, sko på fødderne og stav 
i hånden; i al hast skal I spise det. Det er påske for Herren.« 
 

Eller Salme 116,1-19 
(Se anden række) 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 10,15-17 
A har 1. Kor. 11,23-29. B har samme tekst. C anvender perikopen i udvidet form som 3. 
prædiketekst, 1. Kor. 11,17-29. Som udgangslæsning har C 1. Kor. 10,15-17. Æ har 1. Kor. 10,15-
17. N har 1. Kor. 10, 16-17. S har kun én række med 2 alternativer: 1. Kor. 11,20-32 eller 1. Kor. 
10,16-17. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

Jeg taler til jer som forstandige mennesker. Døm selv om det, jeg siger. Vel-
signelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? 
Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er ét 
brød, er vi alle ét legeme, for vi har alle del i det ene brød. 
 

Evangelium: Matt. 26, 17-30 
A har Luk. 22,14-20. B har samme tekst. C har en synoptisk parallel, Matt. 26,26-29. N og S har 
samme tekst som C i udvidet form, Matt. 26,17-29(30). 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og 
spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?«  Han 
svarede: »Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time 
er nær. Hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.«  Og 
disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. 

Da det blev aften, lagde han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, 
sagde han: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.«  De blev meget 
bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke mig, Her-
re?«  Han svarede dem: »Det er ham, som dyppede i fadet sammen med mig, 
der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, 
men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det 
menneske, om det aldrig var blevet født.«  Judas, som forrådte ham, spurgte: 
»Det er vel ikke mig, Rabbi?« Han svarede ham: »Det sagde du.« 

Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple 
det og sagde: »Tag dette og spis det; det er mit legeme.«  Og han tog et bæger, 
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takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; det er mit blod, pagtsblodet, 
som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg 
ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den på ny med jer i min 
Faders rige.« 

Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 116,1-19 
A har ingen tekst. B har ingen tekst. C henviser til 1. række. 
 
Salmisten skriver: 

Halleluja. Jeg elsker Herren, for han har hørt min indtrængende bøn. Han 
lyttede til mig, da jeg råbte. Dødens bånd holdt mig fast, dødsrigets trængsler 
omsluttede mig, elendighed og nød mødte jeg. Da påkaldte jeg Herren navn: 
»Ak, Herre, red mig dog!« 

Herren er nådig og retfærdig, vor gud er fuld af omsorg, Herren beskytter de 
umyndige, jeg var svag, men han reddede mig. Fald til ro igen, min sjæl, for 
Herren har gjort godt mod dig. Du har reddet mit liv fra døden, mine øjne fra 
at græde og min fod fra at vakle. Jeg kan vandre for Herrens ansigt i de 
levendes land. 

Jeg stolede på ham, skønt jeg sagde: »Min elendighed er stor.« Jeg sagde i 
min uro: »Alle mennesker er løgnere.« Hvordan kan jeg gengælde Herren alle 
hans velgerninger mod mig? Jeg løfter frelsens bæger og påkalder Herrens 
navn. Jeg indfrier mine løfter til Herren i hele hans folks påsyn. Tungt er det i 
Herrens øjne at se sine trofastes død. 

Ak, Herre, jeg er jo din træl, jeg er din træl, søn af din trælkvinde, du har løst 
mine lænker. Jeg ofrer takoffer til dig og påkalder Herrens navn. Jeg indfrier 
mine løfter til Herren i hele hans folks påsyn, i Herrens tempelgårde, i din 
midte, Jerusalem. 
 

Eller 2. Mos. 12,1-11  
(Se første række) 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 11,23-26 
A har 1. Kor. 10,15-17. B har teksten i lidt kortere form, 1. Kor. 10,16-17. Se ovenfor vedr. C. Æ 
har 1. Kor. 11,23-26(29). N har 1. Kor. 11,23-26(29). 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

Jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus, den 
nat han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: »Det er mit le-
geme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!«  Ligeså tog han også 
bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; 
gør dette, hver gang I drikker af det, til ihukommelse af mig!«  For hver gang I 
spiser af dette brød og drikker af bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han 
kommer. 
 

Evangelium: Johs. 13,1-15 
A har Johs. 13,1-15. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. 
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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han 
skulle gå bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var 
i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid - 
Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle 
forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han 
var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud - så rejser Jesus sig fra bordet og 
lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han 
vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med 
klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter. Peter sagde 
til ham: »Herre, vasker ud mine fødder?« Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, 
fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det.«  Peter sagde: »Aldrig i 
evighed skal du vaske mine fødder.«  Jesus svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, 
har du ikke lod og del sammen med mig.«  Simon Peter sagde til ham: »Herre, 
så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!«  Jesus sagde til ham: 
»Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren 
over det hele. Og I er rene; dog ikke alle.«  Han vidste nemlig, hvem der skulle 
forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene. 

Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og lagt sig til 
bords igen, sagde han til dem: »Forstår I, hvad jeg har gjort for jer? I kalder mig 
Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, 
har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har 
givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort for jer. 
 

 
 

Langfredag 
A har kun en lektie til 2. række. B har lektier til hver af de 3 rækker. C har kun en enkelt række 
med 2 alternative indgangslæsninger.  
I det følgende foreslås vejledende tekster med flere alternativer til kun en enkelt række. 
HV: Der bør muligvis være en lidt fyldigere vejledning til dagen. Som udgangspunkt kan 
anvendes vejledningen i den nuværende alterbog, s. 334. 
 

Kollekt 
Vi takker dig, Gud Fader, at du har givet os din enbårne Søn, Jesus Kristus, for 
at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi takker 
dig, Jesus Kristus, at du har båret på dit hellige legeme alle vore synder og med 
dit blod udslettet alle vore overtrædelser. Vi takker dig, du gode Helligånd, at 
du har givet os i vore hjerter den tro, at vi intet andet ved til salighed end den 
korsfæstede Jesus Kristus. Giv os, Gud, din nåde, at vi af hjertet tror, at alle 
vore synder er os for Jesu Kristi lidelses og døds skyld forladt, og oplys os ved 
din Helligånd, så vi daglig ved Jesu døds kraft afstår fra synd og aldrig slipper 
Jesus af vore hjerter, førend vi ser ham klarligt i det evige liv! Det beder vi alle i 
vor Herres Jesu navn! 

Eller 
Barmhjertige evige Gud,  
du som ikke ville holde din Søn tilbage,  
men lod ham bære vore synder med sig op på korset,  
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dig takker vi, fordi vi er løst fra al vor angst og skyld  
og aldrig mere behøver at lade os skræmme eller miste modet,  
men blot kan stole på din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed og til evighed. 
 

Læsning fra Det gamle Testamente. Én eller flere af følgende tre læsninger:  
A har til 2. række Es. 53. B fordeler teksten på to rækker: Es. 52,13-53,5 i 1. række og Es. 53,6-12 i 
2. række. I 3. række har B Salme 22,2-9. C har to alternative tekster fælles for begge rækker: Es. 
52,13-53.12 eller Salme 22,2-22. 
S har Es. 53,3-7. 
 

1. Mos. 22,1-18  
 
Senere skete det, at Gud satte Abraham på en prøve. Han sagde: »Abraham,« 
og da Abraham svarede ja, sagde han: »Tag din eneste søn, Isak, som du elsker, 
med til Morija-landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg 
giver dig besked om.« Næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine to 
karle og sin søn Isak med sig. Da han havde kløvet brænde til ofringen, begav 
han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. 
Da Abraham to dage efter fik øje på stedet i det fjerne, sagde han til karlene: 
»Bliv her med æslet, mens drengen og jeg  går derhen for at tilbede; så kommer 
vi tilbage til jer.« Abraham tog offerbrændet og læssede det på sin søn Isak. 
Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far 
Abraham: »Far!« Abraham svarede: »Ja, min dreng!« Isak sagde: »Vi har ilden 
og brændet, men hvor er lammet til ofringen?« »Gud vil selv udse sig et 
offerlam, min dreng,« svarede Abraham, og så gik de to sammen. 

Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham 
et alter og lagde brændet til rette; så bandt han sin søn Isak og lagde ham oven 
på brændet på alteret. Derpå rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at 
slagte sin søn. Men da råbte Herrens engel fra himlen til ham: »Abraham, 
Abraham!« Han svarede ja, og englen sagde: »Læg ikke hånd på drengen og 
gør ham ikke noget! Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig 
din eneste søn«. 

Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i 
det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som 
brændoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet: »Herren ser«. I 
dag kaldes det: »Bjerget, hvor Herren viser sig«. 

Herrens engel råbte igen fra himlen til Abraham: »Jeg sværger ved mig selv, 
siger Herren: Fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, vil 
jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som stjernerne på himlen 
og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal indtage deres fjenders 
porte. Alle jordens folk skal velsigne sig ved dine efterkommere, fordi du adlød 
mig.« 
 

Es. 53,1-12  
 
Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han 
skød op foran ham som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Han havde 
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ingen skikkelse, ingen skønhed, vi så ham, men vi syntes ikke om, hvad vi så. 
Foragtet og forladt af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en 
man skjuler ansigtet for, han var foragtet, og vi regnede ham ikke for noget. 

Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar. Vi reg-
nede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gen-
nemboret for vore synder og knust for vore overtrædelser. Han blev straffet, for 
at vi kunne få fred, han blev såret, for at vi kunne blive helbredt. Vi for alle vild 
som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham. 
Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund; som et lam, 
der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det bliver klippet - han åb-
nede ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han revet bort. Hvem tænkte 
over hans skæbne, da han blev rykket op fra de levendes land? Han blev ramt 
for mit folks synd, og man gav ham grav hos de gudløse, og gravplads blandt 
de rige, skønt han ikke havde forbrudt sig, og skønt der ikke var svig i hans 
mund. 

Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som 
skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. 
Efter sin lidelse ser han lys, han mættes i sin indsigt; min tjener bringer 
retfærdighed til de mange, og han bærer deres overtrædelser. Derfor giver jeg 
ham del med de store, med de mægtige deler han bytte, fordi han gav sit liv i 
døden og blev regnet blandt syndere. Men han bar de manges synd og trådte i 
stedet for syndere. 
 

Salme 22,2-22 
Min gud, min gud, hvorfor har du forladt mig, hvorfor holder du dig borte fra 
mig, hvorfor hører du ikke mine nødskrig? Min gud, jeg råber til dig om dagen, 
men du svarer ikke, og om natten, men jeg får ikke ro. Du sidder som den 
hellige, du Israels lovsang! Vore fædre stolede på dig, de stolede på dig, og du 
befriede dem. De råbte til dig, og de blev reddet; de stolede på dig, og de blev 
ikke gjort til skamme. Men jeg er en maddike og ikke et menneske, til spot for 
alle, foragtet af folk. Alle, der ser mig, håner mig, de vrænger mund og ryster 
på hovedet: »Han har overgivet sin sag til Herren, lad ham befri ham, han må 
redde ham, han elsker ham jo!« Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og 
gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel, fra 
moders liv var du min gud. Så hold dig ikke borte fra mig, nu da nøden er nær 
og ingen hjælper mig! 

Stærke tyre omringer mig, Basan-bøfler flokkes om mig. Rovgriske, brølende 
løver spærrer gabet op mod mig. Jeg er som vand, der hældes ud, alle mine 
knogler falder fra hinanden, mit hjerte er som voks, det smelter i livet på mig. 
Min mund er tør som et potteskår, min tunge klæber til ganen, du lægger mig i 
dødens støv! For hunde omringer mig, en bande af onde står omkring mig, de 
har bundet mig på hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler, men de 
ser kun på mig med skadefryd. De deler mit tøj mellem sig og kaster lod om 
min klædning. Men du, Herre, hold dig ikke borte, du, min styrke, skynd dig, 
hjælp mig! Red min sjæl fra sværdet, mit liv fra hundene, frels mig fra løvernes 
gab, fra vildoksernes horn! 
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Evangelium: 
A har ingen tekst. B har ingen tekst, men henviser til "lidelseshistorien". C har ingen tekst.  
N  har, fordelt på 2 rækker, Matt. 26,30-75 + 27,1-50 eller Luk. 22,39-71 + 23,1-46 eller Mark. 
14,26-72 + 15,1-37 eller Johs. 18,1-40 + 19,1-30. S henviser til et specielt afsnit med 
passionsgudstjenester, hvor der er 4 serier svarende til hver af de 4 evangelier. 

Matt. 27,32-56  
 
På vejen derud traf de en mand fra Kyrene, som Simon, og ham tvang de til at 
bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgatha - det betyder 
Hovedskalsted, ville de give ham vin at drikke, som var blandet med malurt, 
men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og da de havde korsfæstet 
ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om dem. Så satte de sig 
dér og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod 
ham: »Det er Jesus, jødernes konge«.  Sammen med ham blev der korsfæstet to 
røvere, den ene på hans højre, den anden på hans ventre side. Og de, der gik 
forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: »Du, som bryder templet 
ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds Søn, og stig 
ned fra korset!«  Også ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hånede 
ham på samme måde og sagde: »Andre har han frelst, sig selv kan han ikke 
frelse. Han er jo Israels konge, lad ham stige ned fra korset, så vil vi tro ham. 
Han har stolet på Gud, lad nu Gud udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han 
har jo sagt: Jeg er Guds Søn.«  Også røverne, der var korsfæstet sammen med 
ham, hånede ham på samme måde. 

Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende 
time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Elí, Elí! lemá sabak-
táni?« - det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?«  Nogle 
ad dem, som stod der og hørte det, sagde: »Han kalder på Elias.«  Straks løb en 
af dem hen, tog en svamp og fyldte den med syrlig vin, satte den på en stang 
og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde: »Lad os se, om Elias kommer 
og frelser ham.«  Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden. 

Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jor-
den skælvede, og klipperne slog revner, og gravene åbnedes, og mange af de 
hensovede helliges legemer blev oprejst, og de gik ud af deres grave og kom 
efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da be-
falingsmanden og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det 
andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde: »Sandelig, han var Guds 
Søn.«  Der var også mange kvinder, der så til på afstand, de havde fulgt Jesus 
fra Galilæa og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdelene, Maria, Jakobs 
og Josefs mor, og Zebedæussønnernes mor. 
 

Eller Mark. 15,21-39  
 
Og de tvang en mand, som kom ude fra marken, til at bære hans kors. Det var 
Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. 

De førte ham ud til stedet Golgatha - det betyder Hovedskalsted. De ville 
give ham vin krydret med myrra, men han tog ikke imod det. Så korsfæstede 
de ham og delte hans klæder ved at kaste lod om, hvem der skulle have hvad. 
Det var ved den tredje time, da de korsfæstede ham. Og indskriften med 
anklagen mod ham lød: »Jødernes konge«.  Sammen med ham korsfæstede de 
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også to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans ventre side. Således 
gik det skriftord i opfyldelse, som siger: »Og han blev regnet blandt lovløse.« 

De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: »Nå, du, som 
bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv og stig ned fra 
korset!«  Også ypperstepræsterne og de skriftkloge hånede ham på samme 
måde og sagde til hinanden: »Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. 
Lad Kristus, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro!«  Også de, 
der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham. 

Da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den niende 
time. 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 en hen og fyldte en svamp med syrlig vin, 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. Da flængedes forhænget i 
templet i to dele, fra øverst til nederst. Da befalingsmanden, som stod lige over 
for ham, så, hvordan han udåndede, sagde han: »Sandelig, den mand var Guds 
Søn.« 
 

Eller Luk. 23,26-49  
 
Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som kom ude fra marken. Han hed 
Simon og var fra Kyrene. Ham lagde de korset på, for at han skulle bære det 
bag efter Jesus. En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som 
sørgede og klagede over ham. Jesus vendte sig mod dem og sagde: »Jerusalems 
døtre, græd ikke over mig! Nej, græd over jer selv og jeres børn, for der 
kommer dage, da man vil sige: Salige er de, som ikke kunne få børn, de 
moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav die. Da skal man sige til 
bjergene: Fald ned over os! og til højene: Skjul os! For gør man sådan med det 
grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det visne?« 

Også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen 
med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes Hovedskallen, korsfæstede de 
ham og forbryderne dér, én på hans højre og én på hans ventre side. Jesus 
sagde: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.«  Så delte de hans 
klæder ved at kaste lod om den. Og folket stod og så på. Også rådsherrerne 
gjorde nar af ham og sagde: »Andre har han frelst, lad ham nu frelse sig selv, 
hvis han er Guds Salvede den udvalgte.«  Også soldaterne kom hen og hånede 
ham. De rakte ham syrlig vin og sagde: »Hvis du er jødernes konge, så frels dig 
selv.«  Der var nemlig sat en indskrift over ham: »Han er jødernes konge.« 

Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: »Er du ikke 
Kristus? Så frels dig selv og os!«  Men den anden satte ham i rette og sagde: 
»Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? og vi har fået 
den med rette; vi får jo løn som forskyldt. Men han har intet forkert gjort.«  Og 
han sagde: »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.«  Jesus svarede: 
»Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.« 

Det var allerede omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden 
indtil den niende time, fordi solen formørkedes. Forhænget i templet flængedes 
midt igennem, og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min 
ånd.«  Da han havde sagt det, udåndede han. 
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Da befalingsmanden så, hvad der skete, lovpriste han Gud og sagde: »Den 
mand var virkelig retfærdig.«  Da alle de skarer, som var strømmet sammen til 
dette skue, så, hvad der skete, slog de sig for brystet og vendte hjem. Alle de, 
som kendte ham, også de kvinder, som var fulgt med ham fra Galilæa, stod og 
så alt dette på afstand. 
 

Eller Johs. 19,17-37 
 
Så tog de Jesus med sig; han bar selv korset og gik ud til det såkaldte Hoved-
skalsted, som på hebraisk hedder Golgatha, hvor de korsfæstede ham, og sam-
men med ham to andre, én på hver side, med Jesus i midten. Pilatus havde 
lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: »Jesus fra Nazaret, jødernes 
konge.«  Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev 
korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. 
Jødernes ypperstepræster sagde nu til Pilatus: »Skriv ikke ‘jødernes konge’, 
men ‘Han sagde: Jeg er jødernes konge’.« Pilatus svarede: »Hvad jeg skrev, det 
skrev jeg.« 

Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire 
dele, én til hver soldat. Også kjortlen tog de; men den var uden sammensy-
ninger, ét vævet stykke fra øverst til nederst; derfor sagde de til hinanden: »Lad 
os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den.« For 
sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse: »De deler mine klæder mellem sig og 
kaster lod om min klædning.«  Det gjorde soldaterne så. 

Ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas’ hustru, og 
Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han 
elskede, sagde han til sin mor: »Kvinde, dér er din søn.«  Derpå sagde han til 
disciplen: »Dér er din mor.«  Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. 

Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldført, og for at Skriften skulle op-
fyldes, sagde han: »Jeg tørster.«  Der stod et kar fyldt med syrlig vin. De satte så 
en svamp fyldt med vinen på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da 
Jesus havde fået vinen, sagde han: »Det er fuldført.«  Og han bøjede hovedet og 
opgav ånden. 

Det var forberedelsesdag, og for at kroppene ikke skulle blive hængende på 
korset sabbaten over - for det var en stor sabbat - bad jøderne Pilatus om, at de 
korsfæstedes ben måtte blive knust og de døde taget ned. Så kom soldaterne og 
knuste benene på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med 
Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans 
ben, men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod 
og vand ud. Den, der har set det, har vidnet om det, for at også I skal tro - og 
hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt. Dette skete, for at det 
skriftord skulle gå i opfyldelse: »Ingen af dets knogler skal brækkes.«  Og atter 
et andet skriftord siger: »De skal se hen til ham, som de har gennemboret.« 
 

 
 
 
 

Påskelørdag 
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Gudstjenesten er ikke forordnet. Hvor den holdes, kan den udformes som en musik-
gudstjeneste med vægtlæggen på gammeltestamentlige læsninger. Følgende kollekter og 
læsetekster kan anvendes. 
 

Kollekt 
Vor Herre og Gud, 
du som lader denne hellige nat lyse af forventning  
om Herrens opstandelses herlighed, 
hjælp dit nye folk til at bevare den ånd du gav os i vor dåb, 
da du udnævnte os til dine børn, 
så at vi må tjene dig af et rent hjerte, fornyede til legeme og sjæl 
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 

Eller 
Gud, du, som ville, at din Søn for vor skyld skulle bære korset for at fordrive 
fjendens magt fra os; forund dine tjenere at nå din opstandelses herlighed, ved 
din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds 
enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

PA (I, missaletype) 

Eller 
Almægtige Herre og Gud! Giv os, som er døbte til din elskelige Søns, vor 
Frelsers, Jesu Kristi død, ved daglig anger og bod at dø bort fra alle synder og 
onde lyster, så vi gennem graven og dødens port må komme til en glædelig 
opstandelse for hans skyld, han, som døde og blev begravet og opstod igen for 
os, din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre. 

Glenthøj. 
 

1. læsning: 1. Mos. 1,1-5 

2. læsning: 1. Mos. 6,5-8 + 7,11-21 

3. læsning: 2. Mos. 14,15-18 + 21-28 

4. læsning: Jon. 2,1-11 

5. læsning: Ez. 36, 23-27 eller Ez. 37,1-6 

6. læsning: Matt. 27,57-66 
Da det var blevet aften, kom en rig mand fra Arimathæa, der hed Josef, som 
også var blevet en discipel af Jesus. Han gik hen til Pilatus og bad om at få Jesu 
legeme. Pilatus befalede, at han skulle havde det. Så tog Josef Jesu legeme og 
svøbte det i et rent lagen og lade det i den nye grav, som han havde ladet hug-
ge ud i klippen til sig selv. Og han væltede en stor sten for indgangen til graven 
og gik. Men Maria Magdalene og den anden Maria var der og sad over for 
graven. Næste dag, efter forberedelsesdagen, gik ypperstepræsterne og 
farisæerne sammen til Pilatus og sagde: »Herre, vi er kommet i tanker om, at 
denne bedrager, mens han endnu var i live, sagde: Efter tre dage bliver jeg 
oprejst. Befal derfor, at graven skal bevogtes indtil tredjedagen, for at ikke hans 
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disciple skal komme og stjæle ham og sige til folket: Han er oprejst fra de døde. 
For så bliver det sidste bedrageri værre end det første.«  Pilatus sagde til dem: 
»Her har I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt, som I 
selv synges.«  De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte segl 
på stenen. 

 
Eller Mark. 15,42-47 eller Luk. 23,50-56 eller Johs. 19,38-42 eller lidelseshisto-
rien, afsnit 22-25. 

7. læsning: Rom. 6,3-11 
 
Note, HV: Der er måske problemer med linjen i tekstvalget. De gt-lige 
tekster til dagen er valgt fra den oldkirkelige påskevigilie-tradition, hvor 
vigilien blev efterfulgt af en tidlig påskegudstjeneste med opstandelses-
evangeliet. Men der er enighed om at foreslå, at evangelieteksten ikke skal 
gå længere end til gravlæggelsen. De gt-lige læsninger bør måske helt 
nyvælges under speciel hensyntagen til dette "slutpunkt".  

 

Som afsluttende bøn kan bruges det store litani eller følgende kollekt: 
Ære være dig i det høje, vor Herres Jesu Kristi Fader! som lyste fred over jorden 
og skabte himmelsk fryd og glæde for den rådvilde, bange og dødelige 
menneskeslægt, idet du gjorde din enbårne Søn til vor Broder, født af en 
kvinde, og dermed os alle, som tror og bliver døbt, til dine elskede børn. Ja, dig 
skal med alle engle i skarer de genløste synge et evigt halleluja, fordi du i nåde 
forvandlede menneskeslægtens store ligbegængelse, sørgelig over al måde, til 
en glædelig fest, så glædelig, som ingen ved, inden den Ånd, som ransager dit 
guddoms-dyb, ja, forvandlede den sorte nat til en livsalig morgenrøde, 
menneskets jrodefærd til en guddommelig fødselsfest i støvet, så hvad der 
synker under muld med gråd og klage, skal stige over stjerner med evig 
frydesang til dig, 
vor Fader, du som er i himlen ........... 

Fra påskeaftensgudstjeneste i Århus domkirke 1988. Forfatter ? 
 

 
 

Påskedag 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for din store nåde og barm-
hjertighed, at du har hengivet din Søn for vore synder og oprejst ham af døde, 
os til evig retfærdighed. Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil lede og styre 
os efter din vilje og nådigt bevare os i en sand tro, vogte os for alle synder og 
efter dette liv opvække os til det evige liv, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, 
vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra 
evighed og til evighed! 
 
Kan også anvendes Anden påskedag 

Eller (a) 
Herre vor Gud,  
du som på denne dag lod din enbårne Søn nedkæmpe døden  
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og åbne evighedens porte for os,  
du som selv har lagt os i hjertet, hvad vi skal bede om,  
hjælp du også selv vore bønner på vej til dit hjerte  
ved din Søn Jesus Kristus, vor Herre,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed og til evighed. 
Lundense 

Eller (b) 
Herre vor Gud, 
vi lover, priser og takker dig, 
fordi du på denne dag lod din Enbårne Søn nedkæmpe døden 
og åbne evighedens porte for os. 
Vi der er forsamlede her for at fejre Herrens opstandelse beder dig: 
Gør os til nye mennesker med din Ånd, 
så vi må opstå med ham i det evige livs klare lys 
ved Jesus Kristus, vor Herre, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 
Nyt forslag med delvist ændret forlæg. Der skal vælges mellem a eller b. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 118,19-29 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 118,19-29). C har Salme 118,19-29 til begge 
rækker. N har samme tekst i ændret beskæring, Salme 118,14-24. S har Es. 25,8-9 til alle tre år-
gange. 
 
Salmisten skriver: 

»Luk retfærdighedens porte op for mig, jeg vil gå ind og takke Herren!« 
»Her er Herrens port, her går de retfærdige ind!« 

Jeg takker dig, fordi du svarede mig og blev min redning. Den sten, som 
håndværkerne forkastede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, 
det er et under, vi har fået at se.  

Denne dag har Herren skabt, lad os juble  og glæde os over den. Herre, giv os 
sejr! Herre, giv os lykke! »Velsignet den der kommer i Herrens navn! Vi 
velsigner jeg fra Herrens tempel.« Herren er gud, han vil give os lys. Lad fest-
processionen danne kæde helt op til alterets horn! Du er min gud, jeg takker 
dig, min gud, jeg vil prise dig højt! 

Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 5,7-8 
A har 1. Kor. 5,7-8. B har samme tekst. C anvender perikopen som 3. prædiketekst i udvidet 
form, 1. Kor. 5,6-8. Som udgangslæsning anvender C Rom. 6,3-(4)11. Æ har 1. Kor. 5,6-8 eller 
Rom. 6,3-11. N har 1. Kor. 15,1-11. S har 1. Kor. 15,53-57. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for 
også vort påskelam er slagtet, Kristus. Lad os derfor holde fest, ikke med gam-
mel surdej, ikke med slet og ond surdej, men med rene og sande usyrede brød. 
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Eller Rom 6,3-11 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Jesus Kristus, er døbt til hans død? 
Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at 
ligesomKristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal også vi 
leve et nyt liv. For er vi blevet ét med ham ved en død, der ligner hans, skal vi 
også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle 
menneske blev korsfæstet sammen med ham, for at den krop, som ligger under 
for synden, skal tilintetgøres og vi ikke mere være trælle for synden; den, der er 
død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også 
skal leve med ham. For vi ved, at Kristus blev oprejst fra de døde og ikke mere 
skal dø; døden har ikke magt over ham mere. Den død, han døde, døde han for 
synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I 
se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Jesus Kristus. 
 

Evangelium: Mark. 16,1-8 
A har Mark. 16,1-7. B har samme tekst. C og Æ har teksten i længere form, Mark. 16,1-8. N an-
fører Markusteksten til påskenat. S har samme tekst som C. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: 

Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Sa-
lome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen 
den første dag i ugen kom 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, opdagde de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. 
Da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i højre side, 
og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger 
efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er oprejst, 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, sådan som han har sagt 
det til jer.«  Da de var kommet udenfor, flygtede de fra graven, for de var 
rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 118,19-29 
(Se første række) 

 

Eller Salme 118,13-18 
 
Salmisten skriver: 

Hårdt blev jeg trængt, var nær ved at falde, men Herren kom mig til hjælp. 
Min styrke og lovsang er Herren, han blev min redning. Der lyder jubel og 
sejrsråb i de retfærdiges telte: Herrens hånd bringer sejr, Herrens hånd er løftet, 
Herrens hånd bringer sejr! Jeg skal ikke dø, men leve og fortælle om Herrens 
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gerninger, Nok har Herren straffet mig, men han har ikke overgivet mig til 
døden. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Pet. 1,3-9 
A har 1. Pet. 1,3-9. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning til 2. 
påskedag. Se iøvrigt ovenfor vedr. C. N har Rom. 6,9-11. 
 
Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev: 

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed 
har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde og til 
en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlen til jer, 
som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der skal åbenbares i den 
sidste tid. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det er nødvendigt, må lide 
under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det 
forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og 
herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set 
ham, og over ham, som I tror på uden at se ham nu, skal I juble med en uud-
sigelig, forklaret glæde, når I når troens mål, jeres sjæles frelse. 
 

Evangelium: Matt. 28,1-9 
A har Matt. 28,1-8. B og C har samme tekst. N har teksten til 1. række, og S har teksten til 
påskenat. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Efter sabbaten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magda-
lene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt 
jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede 
stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder 
hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og lå som døde. 
Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den 
korsfæstede. Han er ikke her; han er oprejst, som han har sagt. Kom og se 
stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er oprejst 
fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu 
har jeg sagt jer det.« 

Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at 
fortælle hans disciple det. 
 

 

Slutningskollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, fordi du af din store nåde og 
barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra 
de døde, og vi beder dig: hjælp os ved din Helligånd, at vi må kende kraften i 
hans opstandelse og fællesskabet med ham i hans lidelser og få nåde til at 
vandre i det nye levned og således nå frem til de saliges opstandelse og den 
evige glæde hos dig ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig 
lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 
Amen. 
 
Autoriseret 1923. Skal den medtages?  
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Anden påskedag 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som åbenbarede din Søn for de to 
disciple, som gik til Emmaus; vi beder dig, at du ved dit ord og din Helligånd 
også vil oplyse vore hjerter, så vi kan blive stærke og stadige i troen og holde 
fast ved dit ord, bruge det flittigt og gerne tale derom, for at vi, selv om vi skal 
lide meget ondt her på jorden, altid må have trøsten af dit ord og beholde den, 
indtil vi efter dette liv bliver opvakt til det evige liv, ved din elskede Søn, Jesus 
Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand 
Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
du som i påsken har givet verden den gave,  
som kan læge alle dens lidelser, dig beder vi:  
Følg med din himmelgave os, dit folk, på vor vandring,  
så vi må nå den fuldkomne frihed,  
og gå frem mod det evige liv  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 22,22b-32 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 116,1-10). C har Salme 22,22b-32. N og S 
har Jonas 2,1-11. 
 
Salmisten skriver: 

Du har svaret mig! Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre, jeg vil lovsynge 
dig i menigheden: »Lovsyng Herren, I der frygter ham, vis ham ære, hele 
Jakobs slægt, frygt ham, hele Israels slægt! For han viste ikke foragt og afsky for 
den elendiges nød, han skjulte ikke sit ansigt for ham, men hørte, da han råbte 
om hjælp.« Du er min lovsang i den store menighed, blandt dem der frygter 
Herren, indfrier jeg mine løfter. De hjælpeløse skal spise og blive mætte, de, der 
søger Herren, skal lovsynge ham, og de skal få et langt liv. Hele den vide jord 
skal huske Herren og vende tilbage til ham, og alle folkenes slægter skal kaste 
sig ned for dig. For herredømmet tilhører Herren, han hersker over folkene. 
Hvordan kan de der sover i jorden, kaste sig ned for ham, hvordan kan alle de 
der er steget ned i støvet, bøje knæ for ham? Men jeg er i live, og mine 
efterkommere skal tjene ham. Der skal forkyndes om Herren for kommende 
slægter, og til dem der fødes i fremtiden, skal man fortælle om hans ret-
færdighed: Han greb ind! 
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Læsning fra Det nye Testamente: Ap. G. 10,34-41 
A har Ap.G. 10,34-41. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen, og har som udgangslæs-
ning 1. Pet. 1,3-(5)9. Æ har Ap. G. 10,34-43. N og S har samme tekst som A, men i længere form, 
Ap.G. 10,34-43.  
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: 

Peter tog til orde og sagde: »Nu forstår jeg virkelig, at Gud ikke gør forskel, 
men i ethvert folk er den, der frygter Gud og handler retfærdigt, velkommen 
hos Gud. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved 
Jesus Kristus; han er alles Herre. I ved, hvad der er sket i hele Judæa, det der 
begyndte i Galilæa, efter at Johannes havde prædiket dåb: hvordan Gud 
salvede Jesus fra Nazaret med Helligånd og kraft, og hvordan Jesus færdedes 
overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under Djævelens herredømme; 
for Gud var med ham. Og vi er vidner om alt det, han gjorde i jødernes land 
såvel som i Jerusalem. Ham slog de ihjel ved at hænge ham på et træ, men Gud 
oprejste ham den tredje dag og lod ham træde synlig frem, ikke for hele folket, 
men for os, der i forvejen var udvalgt af Gud som vidner, vi som spiste og drak 
sammen med ham, efter at han var opstået fra de døde. 
 

Evangelium: Luk. 24,13-35 
A har Luk. 24,13-35. B og C har samme tekst. N og S har ligeledes samme tekst. S har teksten til 
alle 3 årgange. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres sta-
dier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som 
var sket. Mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus 
selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte 
ham. Han spurgte dem: »Hvad er det, I går og drøfter med hinanden?«  De 
standsede og så bedrøvede ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede: 
»Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i 
disse dage?«  »Hvad da?« spurgte han. De svarede: »Det med Jesus fra Nazaret, 
som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket - 
hvordan vore ypperstepræster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og 
korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. 
Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete, og nu har 
nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved gra-
ven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde 
set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så 
ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så 
de ikke.« 

Da sagde han til dem: »I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, 
profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå til sin herlighed?«  Og 
han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod 
om ham i alle skrifterne. 

De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som 
om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde: »Bliv hos os! Det er 
jo snart aften, dagen er allerede gået på hæld.«  Så gik han med ind for at blive 
hos dem. Og mens han lå til bords sammen med dem, tog han brødet, velsigne-
de og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne og de genkendte ham. 
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Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden: »Brændte vore hjerter 
ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os?«   

Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt 
de elleve og alle de andre forsamlede, som sagde: »Herren er virkelig oprejst, 
og han er set af Simon.«  Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og 
hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 16,5-11 
A har ingen tekst. B har ingen tekst. C har Salme 16,8-11. N har samme tekst som C. S har 1. 
Sam. 2,6-8 i 2. række og Jer. 31,9-11 i 3. række. 
 
Salmisten skriver: 

Herre, du er min lod og del, du er mit tilmålte bæger. Målesnoren tildelte mig 
de herligste steder, jeg kan fryde mig over min ejendom. 

Jeg vil lovprise Herren, som råder mig, selv om natten modtager jeg vej-
ledning i mit indre. Jeg har altid Herren for øje, med ham ved min side vakler 
jeg ikke. Derfor jubler mit hjerte, og frydes mit sind, og jeg lever i tryghed. For 
du prisgiver mig ikke til dødsriget, den trofaste lader du ikke se graven. Du 
lærer mig livets vej, hos dig mættes jeg med glæde, og du har herlige ting i din 
hånd. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 15,12-20 
A har 1. Kor. 15,12-20. B har samme tekst. C anvender perikopen som 3. prædiketekst. N har 2. 
Kor. 5,14-21. S har Kol. 3,1-4. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nog-
le af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke 
findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået; men er 
Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kom-
mer så også til at stå som falske vidner om Gud, for vi har vidnet imod Gud, at 
han har oprejst Kristus, hvad han altså ikke har gjort, hvis døde ikke opstår. For 
hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke 
opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som 
er sovet hen i troen på Kristus, gået fortabt. Hvis vort håb til Kristus alene 
gælder dette liv, er vi de ynkeligste af alle mennsker. 

Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet 
hen. 
 

Eller Ap.G. 10,34-41 
(Se første række) 
 

Evangelium: Johs. 20,1-18 
A har Johs. 20,1-18. B og C har samme tekst. N og S har samme tekst i kortere form, Johs. 20,11-
18. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 
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Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom 
Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så 
løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham, som Jesus elskede, 
og siger til dem: »De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har 
lagt ham.«  Så kom Peter og den anden discipel og ville ud til graven. De løb 
begge to, men den anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først 
til graven; han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke 
ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem, han går lige ind i 
graven og ser linnedklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft over 
hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et 
sted for sig selv. Da gik også den anden discipel derind, han, som var kommet 
først til graven, og han så og troede. Indtil da havde han nemlig ikke forstået 
Skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen. 

Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, 
bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu 
legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved fødderne. De sagde til hende: 
»Kvinde, hvorfor græder du?«  Hun svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg 
ved ikke, hvor de har lagt ham.«  Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og 
hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til 
hende: »Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?«  Hun mente, det 
var havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis det er dig, der har båret ham 
vort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.«  »Maria!« sagde 
Jesus til hende. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: »Rabbuni!« - 
det betyder Mester. Jesus sagde til hende: »Rør ikke ved mig, for jeg er endnu 
ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger 
op til min Fader og jeres Fader, til min Gud og jeres Gud.«  Maria Magdalene 
gik hen og fortalte disciplene: »Jeg har set Herren,«  og at han havde sagt dette 
til hende. 

 
 
 

1. søndag efter påske 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for din usigelige nåde, at du 
ved din Søn, vor opstandne frelser, os til trøst og syndernes forladelse, har 
givet os dit evangelium og dine sakramenter. Vi beder dig, giv os din 
Helligånd, så vi af hjertet tror dit ord og ved de hellige sakramenter dag for dag 
styrkes i troen, indtil vi bliver til evig tid salige, ved din elskede Søn, Jesus 
Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand 
Gud fra evighed og til evighed. 

 
Kan også anvendes fra 2. til 6. søndag efter påske. 
Note: Anvendes også i højmesseordningen som slutningskollekt. 

Eller 
Almægtige Gud og Fader,  
vi kommer til dig nu, da vi har fejret påsken, og højtiden er forbi,  
og beder dig, du som er gavmild uden grænser:  
Hjælp os at holde påske hver dag i vort liv  
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ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 30,2-13 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 73,23-28). C har Salme 30,2-13. N og S har 
Es. 43,10-12. 
 
Salmisten skriver: 

Herre, jeg priser dig højt, for du har reddet mig op, og du lod ikke mine 
fjender triumfere over mig. Herre, min gud, jeg råbte til dig om hjælp, og du 
helbredte mig. Herre, du bragte mig op fra dødsriget, du gav mig liv, mens de 
andre blev i graven. Syng for Herren, I hans trofaste, tak hans hellige navn! 
Hans vrede varer et øjeblik, hans kærlighed hele livet. Om aftenen er gråden i 
mig, men om morgenen er der jubel. 

Og jeg som ubekymret sagde: »Jeg skal aldrig vakle.« Herre, du havde jo i din 
omsorg sat værn omkring mit bjerg. Men så skjulte du dit ansigt, og jeg blev 
rædselslagen. Til dig, Herre, råbte jeg, og til min herre bad jeg om nåde: »Hvad 
vinder du ved mit blod, ved at jeg går ned i graven? Mon støv kan takke dig og 
berette om din trofasthed? Hør mig, Herre, vær mig nådig! Herre, kom mig til 
hjælp!« Du har forvandlet min klage til dans, du tog min sørgedragt af mig og 
iførte mig glæde, så jeg må synge om dig uden ophør. Herre, min gud, jeg 
takker dig til alle tider. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Johs. 5,1-5 
A har 1. Johs. 5,4-12. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning i en noget 
andet beskæring, 1. Johs. 5,1-5. N anfører perikopen som tillægstekst, 1. Johs. 5,4-11.  S har 
teksten til 2. årgang, 1. Johs. 5,4-10. 
 
Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: 

Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Og enhver, som elsker en 
far, elsker også hans barn; og kendetegnet på, at vi elsker Guds børn, er, at vi 
elsker Gud og handler efter hans bud. For kærlighed til Gud er, at vi holder 
hans bud, og hans bud er ikke tunge. For alt, hvad der er født af Gud, 
overvinder verden; og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. Og 
hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds Søn? 
 

Eller Ap.G. 2,22-33 
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: 

Peter sagde:  Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret - den mand, som Gud 
har udpeget for jer ved mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud lod 
ham gøre iblandt jer, som I selv ved - ham fik I udleveret efter Guds fastlagte 
bestemmelse og forudviden, og ved lovløses hjælp naglede I ham til korset og 
dræbte ham. Men Gud gjorde ende på dødens veer og oprejste ham, for han 
kunne umuligt holdes fast af døden. Om ham siger David nemlig: 
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Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vak-
le. Derfor glæder mit hjerte sig, og min tunge jubler, ja, min krop skal hvile i 
håb. For du vil ikke lade mig blive i dødsriget, din Hellige lader du ikke se 
forrådnelse. Du lærer mig livets veje, du mætter mig med glæde for dit ansigt. 

Brødre, om patriarken David kan jeg roligt sige til jer, at han er både død og 
begravet, og hans gravsted findes hos os den dag i dag. Eftersom han var profet 
og vidste, at Gud med ed havde svoret  ham, at en af hans efterkommere skulle 
sidde på hans trone, forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, 
at han ikke skulle blive i dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. 
Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi alle vidner om. Han er ophøjet til 
Guds højre hånd og har fra Faderen fået Helligånden som lovet, og den har han 
nu udgydt. Det er det, I både ser og hører. 
 

Evangelium: Johs. 20,19-31 
A har Johs. 20,19-31. B har teksten i kortere form, Johs. 20,19-23, og anvender resten i 3. række. 
C har samme tekst som A. N og S har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene opholdt 
sig bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem 
og sagde til dem: »Fred være med jer!«  Da han havde sagt det, viste han dem 
sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde 
igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg 
også jer.«  Da han havde sagt det, blæste han sin ånde i dem og sagde: »Modtag 
Helligånden! Forlader I nogen deres synder, skal de være dem forladt, nægter I 
at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.« 

Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med 
dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham: »Vi har set Herren.«  Men 
Thomas sagde til dem: »Hvis jeg ikke ser naglehullerne i hans hænder og 
stikker min finger i naglehullerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det 
ikke.« 

Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med 
dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og 
sagde: »Fred være med jer!«  Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger 
frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær 
ikke vantro, men troende.«  Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!«  Jesus 
sagde til ham: »Tror du, fordi du har set mig? Salige er de, som ikke har set og 
dog tror.« 

Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke 
skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kri-
stus, Guds Søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 43,10-12 
A og B har ingen tekst. C har Jer. 31,31-34. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

I er mine vidner, siger Herren, min tjener, som jeg har udvalgt, for at I må 
forstå og tro og indse, at jeg er den samme. Før mig blev der ikke formet nogen 
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gud, og efter mig vil der ingen være. Jeg, kun jeg, er Herren, der er ingen anden 
frelser end mig. Det er mig, der har fortalt det, jeg frelste, og det har jeg 
forkyndt, jeg, og ikke en fremmed iblandt jer. I er mine vidner, siger Herren. 
Jeg er Gud. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Pet. 1,17-25 
A har 1. Pet. 1,17-2,3. B har samme tekst. C anvender perikopen i en ændret beskæring som 
udgangslæsning til 6. s. e. trin. Æ har 1. Pet. 1,17-23. C har som 3. prædiketekst 1. Johs. 5,4-12. 
 
Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev: 

Men når I påkalder ham som Fader, der uden at gøre forskel på folk dømmer 
enhver efter hans gerning, skal I leve i gudsfrygt, så længe I er udlændinge. I 
ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt 
fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare 
blod, blodet af et offerlam uden plet og fejl; dertil var han bestemt, før verden 
blev grundlagt, men han trådte først synligt frem nu ved tidernes ende af 
hensyn til jer, som takket være ham tror på Gud, der opvakte ham fra de døde 
og gav ham herlighed, så at jeres tro også kan være et håb til Gud.  

I, som har renset jeres sjæle ved lydighed mod sandheden, så I kan have op-
rigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte; I er jo 
ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende ord, 
som står fast, for alt levende er som græs, og al deres herlighed, som markens 
blomster. Græsset tørrrer ind, blomsterne falder, men Herrens ord står til evig 
tid. 

Det ord er det evangelium, der er forkyndt for jer. 
 

Eller Ap.G. 2,22-33 
(Se første række) 
 

Evangelium: Johs. 21,15-19 
A har Johs. 21,15-19. B har samme tekst. C har teksten i udvidet form, Johs. 21, 15-22. N og S har 
Johs. 21,1-14. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Da de havde spist, sagde Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes’ søn, elsker 
du mig mere, end de andre gør?«  Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg elsker 
dig.«  Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!«  Igen, for anden gang, sagde han til 
ham: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?«  Han svarede: »Ja, Herre, du ved, 
at jeg elsker dig.«  Jesus sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!«  Jesus sagde 
til ham for tredje gang: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?«  Peter blev 
bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: »Elsker du mig?« og han svarede 
ham: »Herre, du ved alt; du ved, at jeg elsker dig.«  Jesus sagde til ham: »Vogt 
mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om 
dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine 
arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.«  
Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da 
han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!« 
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2. søndag efter påske 
Kollekt (1958, rev.) 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som af din faderlige godhed har 
kommet os i hu og sat din kære Søn til hyrde over os til at værne os med sit ord 
og skærme os imod synden, døden og Djævelen; vi beder dig, giv os ved din 
Helligånd, at, ligesom denne hyrde kender os og tager sig af os i al vor nød, vi 
også under alle forhold må kende ham og holde os til ham, søge hjælp og trøst 
hos ham og af hjertet følge hans røst og således blive til evig tid salige, ved 
ham, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra 
evighed og til evighed! 
 
Note: Det kan overvejes i stedet at anvende 1923-versionen (TG). 

Eller 
Herre vor Gud,  
du som lod din Søn bøje sig dybt til jorden  
for at oprejse den slagne verden med ham,  
du som rev dine troende ud af faldet ned i den evige død, dig beder vi:  
Forund os den evige fryd,  
lad os leve og ånde i dit riges aldrig ophørende glæde  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed og til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Ez. 34,11-16 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 23). C har Ez. 34,1-6 + 9-12 + 15-16. N og S 
har samme tekst som C men i ændret beskæring, Ez. 34,11-16. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Ezekiel: 

Dette siger Gud Herren: Jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med 
dem. Som hyrden holder øje med sin hjord, når hans får er spredt rundt om 
ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor 
de blev spredt på mørkets og mulmets dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, 
samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på 
Israels bjerge, ved vandløbene og overalt i landet, hvor de bor. På gode 
græsgange vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres 
hvileplads. Der skal de lejre sig på deres gode hvilepladser og græsse på 
frodige græsgange på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem 
lejre sig, siger Gud Herren. De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg 
føre tilbage, de lemlæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og 
stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Pet. 2,21b-25 
A har 1. Pet. 2,21-25. B har samme tekst. C anvender perikopen i udvidet form som 3. 
prædiketekst, 1. Pet. 2,20-25. Æ har 1. Pet. 2,20-25. N og S har samme tekst som A. 
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Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev: 
Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans 

fodspor: Han begik ingen synd, og der var ikke svig i hans mund, han svarede 
ikke med skældsord, da han blev skældt ud, under sine lidelser truede han 
ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt; på sit legeme bar 
han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for 
retfærdigheden. Ved hans sår blev I Helbredt. For I fór vild som får, men er nu 
vendt om til jeres sjæles hyrde og vogter. 
 

Eller Ap.G. 2,36-41 
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: 

Peter sagde: »Så skal da hele Israels hus med vished vide, at den Jesus, som I 
har korsfæstet, har Gud gjort til både Herre og Kristus.« 

Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apost-
le: »Hvad skal vi gøre, brødre?«  Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle 
døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som 
gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren, 
vor Gud, vil kalde.«  Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede 
dem og sagde: »Lad jer frelse fra denne vildfarne slægt!«  De, som tog imod 
hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til. 
 

Evangelium: Johs. 10,11-16 
A har Johs. 10,11-16. B har samme tekst. C har samme tekst, evt. i udvidet form, Johs. 10,1-16. N 
og S har samme tekst som A. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus sagde: »Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fåre-
ne. Den, der er lejet og ikke er hyrde og ikke ejer fårene, ser ulven komme og 
lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem 
fra hinanden; for han er kun lejet og bryder sig ikke om fårene. 

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom 
Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene. 
Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold; også dem skal jeg lede, og 
de skal høre min stemme, og der skal blive én hjord, én hyrde.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 23 
A og B har ingen tekst. C har Salme 23. N har samme tekst som C. 
 
Salmisten skriver: 

Herren er min hyrde, jeg savner intet. På grønne enge kan jeg lejre mig. Han 
fører mig til vandingsstedet, og der lader han mig hvile. Han giver mig kraft på 
ny, han leder mig ad de rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets 
dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav trøster mig. 
Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med 
olie, mit bæger er fyldt til randen. Ja, godhed og troskab følger mig hele mit liv, 
og jeg bor i Herrens hus alle dage. 
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Læsning fra Det nye Testamente: Hebr. 13,20-21 
A har Hebr. 13,20-21. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning. 
 
Epistlen skrives i brevet til hebræerne: 

Men fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de 
døde med en evig pagts blod, måtte han sætte jer i stand til alt godt, så I gør 
hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus 
Kristus. Ham være æren i evighedernes evigheder! Amen. 
 

Eller Ap.G. 2,36-41 
(Se første række) 
 

Evangelium: Johs. 10,22-31 
A har Johs. 10,22-30. B har samme tekst. C har samme tekst i lidt udvidet form, Johs. 10,22-31. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter, og 
Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomons søjlegang. Da slog jøderne ring 
omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, 
så sig os det ligeud.«  Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det 
ikke. De gerninger, jeg gør i min Faders navn, de vidner om mig. Men I tror 
ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min stemme, og jeg kender 
dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå 
fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min Fader har givet mig, er 
større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min Faders hånd. Jeg og 
Faderen er ét.« Atter tog jøderne sten op for at stene ham. 
 
 

 

3. søndag efter påske 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som i din faderlige godhed tugter dine 
børn med trængsler her på jorden, for at vi skal være fælles med din enbårne 
Søn nu i lidelse og siden i herlighed; vi beder dig, trøst os i trængselen og under 
korset, så vi ikke bliver modløse, men stadig forlader os på din Søns tilsagn, at 
trængselen kun skal vare en liden stund, og da skal evig glæde følge, for at vi i 
dette håb med tålmodighed kan overvinde alt ondt, og så omsider blive til evig 
tid salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og 
regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
du som lader din sandheds lys skinne for dem, der er ved at fare vild,  
så de igen kan komme på ret vej,  
giv du os alle i din menighed Ånd til at skelne, 
så vi fjerner det fra os selv, som strider mod kristennavnet,  
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men bevarer det, som er navnet værdigt,  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed og til evighed. 

 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 54,7-10 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Es. 54,7-10). C har Es. 54,7-10.  N har Es. 43,16-19. 
S har samme tekst som C. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Gud Herren siger: Et kort øjeblik forlod jeg dig, med stor kærlighed tager jeg 
dig nu tilbage. I et udbrud af vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig; jeg 
viser dig kærlighed i evig troskab, siger Herren, der løskøber dig. For mig er 
dette som Noahs dage: Som jeg dengang svor, at Noahs vandflod ikke mere 
skulle oversvømme jorden, sådan sværger jeg nu, at jeg ikke vil blive vred på 
dig og true dig. For bjergene kan vakle, og bakkerne rokkes, men min troskab 
mod dig vakler ikke, og min fredspagt rokkes ikke, siger Herren, der viser dig 
kærlighed. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Hebr. 13,12-16 
A har 1. Pet. 2,11-20. B har teksten i kortere form, 1. Pet. 2,11-17. C anvender ikke perikopen. 
Som udgangslæsning anvender C Hebr. 13,12-16, og som 3. prædiketekst Hebr. 4,14-16. Æ har 
Hebr. 13,12-16. N og S anvender som epistel samme tekst, som C anvender som 
udgangslæsning. 
 
Epistlen skrives i brevet til hebræerne: 

Jesus led uden for byporten for at hellige folket med sit eget blod. Lad os da 
gå ud til ham ›uden for lejren‹ og bære hans forsmædelse; for her har vi ikke en 
by, der bliver stående, men vi søger frem til den, der skal komme. Lad os 
bestandig ved ham bringe Gud lovprisningsoffer, det vil sige frugten af læber, 
som bekender hans navn. Glem heller ikke godgørendhed og gavmildhed; det 
er den slags ofre, Gud finder behag i. 
 

Eller Ap.G. 4,7-12 
 
Denne lektie skrives i Apostlenes Gerninger: 

Da Peter og Johannes i templet havde helbredt en lam mand, hentede rådet 
dem ind og spurgte dem: »Med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort 
dette?« Fyldt af Helligånd svarede Peter dem: »I er folkets ledere og ældste! Vi 
bliver i dag forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand og udspurgt 
om, hvordan han er blevet helbredt. Så skal I alle vide, ja, hele Israels folk skal 
vide, at denne mand står rask foran jer i kraft af Jesus Kristi, nazaræerens, 
navn, ham, som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde. Jesus er den 
sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Og 
der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet 
navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.« 
 
Note: Kontekstangivelse tilføjet. 
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Evangelium: Johs. 16,16-22 
A har Johs. 16,16-22. B og C har samme tekst. N og S har også samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus sagde: »En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så 
skal I se mig.«  Da sagde nogle af hans disciple til hinanden: »Hvad er me-
ningen med det, han siger til os: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort 
tid, så skal I se mig? og: Jeg går til Faderen?«  De sagde altså: »Hvad mener han 
med at sige: En kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om.« 

Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem: »I spørger hinan-
den, hvad jeg mente, da jeg sagde: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort 
tid, så skal I se mig? Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal græde og klage, men 
verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når 
kvinden skal føde, sørger hun, fordi hendes time er kommet; men når hun har 
født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske 
er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres 
hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 2. Mos. 3,1-7+10-14 
A og B har ingen tekst. C har 2. Mos. 3,1-7 + 10-14.  N har Salme 126. S har Job 19,25-27. 
 
Denne hellige lektie skrives i anden Mosebog: 

Moses var fårehyrde hos sin svigerfar Jetro, præsten i Midjan. Da han engang 
havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Dér 
viste Herrens engel sig for ham i en ild, der flammede op fra en tornebusk. 
Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke brændte op, og tænkte: »Det 
var dog mærkeligt! Hvorfor brænder busken ikke op? Det må jeg hen og se 
nærmere på!« Men da Herren så, at han var på vej hen for at se det, råbte Gud 
til ham fra busken: »Moses! Moses!« Han svarede ja, og Gud sagde: »Du må 
ikke komme nærmere! Tag dine sandaler af fødderne, for stedet, du står på, er 
hellig jord.« Og han sagde: »Jeg er din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud 
og Jakobs Gud.« Da skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. 

Så sagde Herren: »Jeg har set mit folks lidelse i Ægypten, og jeg har hørt 
deres klageskrig over slavefogederne. Jeg har lagt mig deres lidelse på sinde. - 
Tag derfor af sted; jeg sender dig til Farao. Du skal føre mit folk israelitterne ud 
af Ægypten.« Moses sagde til Gud: »Hvem er dog jeg, at jeg skulle gå til Farao 
og føre israelitterne ud af Ægypten?« Gud svarede: »Jeg vil være med dig, og 
dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig: Når du har ført 
folket ud af Ægypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg.« Moses sagde til Gud: 
»Når jeg kommer til israelitterne og siger til den, at deres fædres Gud har sendt 
mig til dem, og de spørger, hvad han hedder, hvad skal jeg så sige til dem?« 
Gud svarede Moses: »Jeg er den, jer er!« Og han sagde: »Det skal du sige til 
israelitterne: ›Jeg er‹ har sendt mig til jer.« 
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Læsning fra Det nye Testamente: Hebr. 4,14-16 
A har Hebr. 4,14-16.  B har samme tekst. C anvender perikopen som 3. prædiketekst. N og S har 
2. Kor. 4,14-18. 
 
Epistlen skrives i brevet til hebræerne: 

Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, 
Guds Søn, så lad os holde fast ved bekendelsen til ham. For vi har ikke en yp-
perstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore svagheder, men en, der er 
blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden at synde. Lad os altså med 
frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og 
finde nåde til hjælp i rette tid. 
 

Eller Ap.G. 4,7-12 
(Se første række) 
 

Evangelium: Johs. 14,1-11 
A har Johs. 14,1-11. B har samme tekst. C har teksten i en anden beskæring, Johs. 13,33b-14,7. N 
har samme tekst som A. S har teksten i udvidet form, Johs. 14,1-12. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus sagde: »Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud, og tro på mig! I min 
Faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort 
for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads 
rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor 
jeg jer. Og hvor jeg går hen, kender I vejen.«  Thomas sagde til ham: »Herre, vi 
ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?«  Jesus sagde til 
ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved 
mig. Kender I mig, vil I også kende min Fader. Og fra nu af kender I ham og 
har set ham.« 

Filip sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.«  Jesus sagde 
til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, 
der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen? Tror 
du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg 
ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, 
jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve 
gerningerne.« 
 
 
 

Bededag 
(4. fredag efter påske) 

Kollekt 
Almægtige, evige Gud! Forbarm dig over os i vor synd og ondskab. Vi har 
fortjent din vrede og straf, fordi vi synder uafladeligt; men vi beder dig, fordøm 
os ikke for vore synders skyld, men tilgiv os og lad vor synd være skjult for dit 
ansigt, ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i 
Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 
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Eller 
Almægtige Gud, 
vi kan i vor nød ikke stole på noget andet end din guddommelige godhed. 
Derfor beder vi: 
Stil dig  imellem os og alle de ulykker, der truer os, 
vær altid vort faste værn  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 51,3-19 
A har Es. 55,6-7, og til tolvprædiken Salme 67,2-8. B har Es. 55,6-9 (3. række: Salme 51,3-19). C 
har 2. Sam. 11,26-27 + 12,1-16 eller Salme 67,2-8. 
 
Salmisten skriver: 

Vær mig nådig i din trofasthed, Gud, udslet mine overtrædelser i din store 
barmhjertighed. Gør mig helt ren for din skyld, rens mig for synd, for jeg ken-
der mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Mod dig, kun mod 
dig, har jeg syndet og gjort, hvad der i dine øjne er ondt. Derfor har du ret, når 
du anklager, derfor er du ren, når du dømmer. Skyldig var jeg, allerede da jeg 
blev født, syndig var jeg, da min mor undfangede mig. Du som elsker sandhed 
i det skjulte og lærer mig visdommen i det hemmelige, rens mig med isop for 
synd, vask mig hvidere end sne. Giv mig fryd og glæde, lad de knogler, du 
knuste, juble! Vend dit ansigt bort fra mine synder og udslet al min skyld. Skab 
et rent hjerte i mig, Gud, giv mig en ny og fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig 
og tag ikke din hellige ånd fra mig. Giv mig glæden over din frelse tilbage, giv 
mig til støtte en ædel ånd! Jeg vil lære syndere dine veje, så overtrædere kan 
vende tilbage til dig. Befri mig for blodskyld, du min frelses gud, så skal min 
tunge juble over din retfærdighed. Herre, luk mine læber op, så min mund kan 
forkynde din pris. Du tager jo ikke imod slagtoffer, og bringer jeg brændoffer, 
vil du ikke havde det. Men en sønderbrudt ånd er det offer, Gud ønsker, et 
sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. 
 

Eller Salme 67,2-8 
 
Salmisten skriver: 

Gud, vær os nådig og velsign os, lad dit ansigt lyse over os, så man kender 
din vej på jorden og din frelse blandt alle folkene. 

Folkene skal takke dig, Gud, alle folkene takke dig. Folkeslagene skal juble af 
glæde, for du dømmer folkene retfærdigt, og du leder folkeslagene retfærdigt, 
og du leder folkeslagene på jorden. Folkene skal takke dig, Gud, alle folkene 
takke dig. 

Jorden har givet sin afgrøde, velsign os, Gud, vor Gud. Velsign os, Gud, og 
hele den vide jord skal frygte dig. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Hebr. 8,10-12 
A har ingen tekst. B har ingen tekst. C har som udgangslæsning Gal. 5,22-25 eller Hebr. 8,10-12. 
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Epistlen skrives i brevet til hebræerne: 

Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, 
siger Herren: Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. 
Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin 
landsmand eller sin broder og sige: ‘Kend Herren’, for alle kender mig, fra den 
mindste til den største. Jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres 
synd. 
 

Evangelium: Matt. 3,1-10 
A har Matt. 3,8-10. B har samme tekst. C har perikopen i udvidet form, Matt. Matt. 3,1-10. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

I de dage trådte Johannes Døber frem og forkyndte i Judæas ørken: »Omvend 
jer, for Himmeriget er nær!«  Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der 
siger: 

Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne! 
Johannes bar en kappe af kamelhår med et læderbælte om livet, og hans føde 
var græshopper og vildhonning. Da drog hele Jerusalem ud til ham sammen 
med hele Judæa og Jordanegnen, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de 
bekendte deres synder. 

Men da han så, at mange af farisæerne og saddukæerne kom for at blive døbt 
af ham, sagde han til dem: »Øgleyngel, hvem har bragt jer på den tanke, at I 
kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da den frugt, som omvendelsen 
kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv: »Vi har Abraham til fader. For jeg 
siger jer: Gud kan opvække børn til Abraham af stenene dér. Øksen ligger 
allerede ved træets rod. Hvert træ, som ikke bærer god frugt, fældes og kastes i 
ilden. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 130,1-8 
A  har som prædiketekst til tolvprædiken Salme 51. B har ingen tekst, men anvender Salme 51 i 
3. række. C har Salme 130,1-8. 
 
Salmisten skriver: 

Fra det dybe kalder jeg på dig, Herre. Herre, hør mit råb. Lad dine ører lytte 
til mit råb om nåde. Hvis du, Herre, vogter på synd, hvem kan så bestå, Herre? 
Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig. 

Jeg håber på Herren, min sjæl håber, jeg venter på hans ord. Jeg venter på 
Herren, mere end vægteren på morgen, end vægteren på morgen. 

Israel, vent på Herren, for hos ham er der troskab, hos ham er befrielsen stor. 
Han befrier Israel fra al dets skyld. 

 

Læsning fra Det nye Testamente: Hebr. 10,19-25 
A har Hebr. 10,19-25. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen, og har som 3. 
prædiketekst Fil. 2,12-18. 
 
Epistlen skrives i brevet til hebræerne: 
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Brødre, ved Jesu blod har vi altså fri adgang til helligdommen ad den nye, le-
vende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jor-
diske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde 
frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet 
for ond samvittighed, og med legemet badet i rent vand. Lad os holde 
urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er 
trofast; lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode 
gerninger, og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogle har for skik, 
men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. 
 

Evangelium: Matt. 7,7-14 
A har Matt. 7,7-14. B og C har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Bed, så skal I få; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes 
op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder, og den, som 
banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han 
beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, 
som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke 
jeres Fader, som er i himlen, give gode gaver til dem, der beder ham! 

Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre imod jer, det skal I også gøre imod 
dem. Sådan er loven og profeterne. 

Gå ind ad den snævre port! For vid er den port, og bred er den vej, der fører 
til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er den port, 
og hvor trang er den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den.« 
 

 

4. søndag efter påske 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som ved din Søn lovede os Talsmanden, 
din Helligånd, som skal overbevise verden om synd og retfærdighed og dom; 
vi beder dig, oplys vore hjerter, at vi kan kende vor synd og ved troen på 
Kristus komme til den evige retfærdighed og i al vor nød og fristelse holde fast 
ved den trøst, at Kristus er Herre over Djævelen og døden og alle ting, og at 
han af sin nåde vil fri os fra alt ondt og gøre os til evig tid salige, han, som med 
dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
du som skaber én vilje i alle troendes sind,  
giv du os, dit folk, den gave at elske, hvad du foreskriver os,  
og at glæde os til, hvad du lover os,  
så vore hjerter under alle denne verdens omskiftelser  
må være forankrede derinde, hvor glæderne er evige som sandheden,  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed og til evighed. 
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Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Ez. 36,26-28 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Jer. 31,31-34).  C har Ez. 36,26-28. N har samme 
tekst som C.  
 
Denne hellige lektie skriver profeten Ezekiel: 

Gud Herren siger: Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg 
fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver min ånd i 
jeres indre, så I følger mine love og nøje holder mine bud. I skal bo i det land, 
jeg gav jeres fædre; I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Jak. 1,17-21 
A har Jak. 1,17-21.  B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning, evt. i 
kortere form, Jak. 1,17-18. N har samme tekst som A. 
 
Epistlen skrives i Jakobsbrevet: 

Alle gode gaver og fuldkomne gaver kommer fra oven, fra lysenes Fader, hos 
hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Efter sin vilje fødte han 
os ved sandhedens ord til at være en førstegrøde af hans skabninger. 

Det skal I vide, mine kære brødre: Enhver skal være snar til at høre, men sen 
til at tale, sen til vrede, for et menneskes vrede udretter intet, der er retfærdigt 
for Gud. Aflæg derfor al urenhed og alt, hvad der er tilbage af ondskab, og tag 
med sagtmodighed imod et ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres 
sjæle. 

 

Eller Ap.G.9,1-18 
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: 

Saulus kogte stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord; han gik til 
ypperstepræsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at 
fængsle dem, der hørte til Vejen, og som han kunne finde, både mænd og 
kvinder, og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig 
Damaskus, strålede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og 
hørte en stemme sige: »Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?«  Han svarede: 
»Hvem er du, herre?«  Stemmen svarede: »Jeg er Jesus, og det er mig, du 
forfølger. Men rejs dig op og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal 
gøre.«  Hans rejseledsagere stod målløse; nok hørte de stemmen, men de kunne 
ikke se nogen. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt 
åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i 
Damaskus. I tre dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. 

I Damaskus var der en discipel, som hed Ananias, og til ham sagde Herren i 
et syn: »Ananias!«  Han svarede: »Ja, Herre!«  Herren sagde til ham: »Rejs dig 
og gå hen i Den lige Gade og spørg i Judas’ hus efter Saulus fra Tarsus. Han 
beder, og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og 
lægge hænderne på ham, så han igen kunne se.«  Ananias svarede: »Herre, jeg 
har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige i 
Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra ypperpræsterne til at binde alle dem, 
der påkalder dit navn.«  Men Herren sagde til ham: »Gå! For han et det red-
skab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Is-
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raels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld.«  
Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og 
sagde: »Broder Saul, Herren har sendt mig, den Jesus, som viste sig for dig på 
vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånd.« I det 
samme var det, som faldt der skæl fra hans øjne, han kunne se igen, rejste sig 
og blev døbt. 
 

Evangelium: Johs. 16,5-15 
A har Johs. 16,5-15. B har perikopen i en kortere beskæring, Johs. 16,5-11.C har samme tekst 
som A. N har samme beskæring som A. S har samme beskæring som B. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus sagde: Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger 
mig: Hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt 
med sorg. Men jeg siger jer sandheden: Det er bedst for jer, at jeg går bort. For 
går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil 
jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd 
og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig; om 
retfærdighed, at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom, at 
denne verdens fyrste er dømt. 

Jeg har endnu meget at sige til jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han 
kommer, sandheden Ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal 
ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kom-
mer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit 
og forkynde det for jer. Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han 
skal tage af mit og forkynde det for jer. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 124 
A og B har ingen tekst. C har Salme 124. 
 
Salmisten skriver: 

Hvis ikke Herren havde været med os - skal Israel sig - hvis ikke Herren 
havde været med os, dengang mennesker rejste sig mod os, så havde de slugt 
os levende i deres flammende vrede mod os. Så var vandet skyllet over os, 
floden var strømmet hen over os, så var det brusende vand strømmet hen over 
os. 

Lovet være Herren, der ikke kastede os som bytte i deres gab. Vort liv blev 
reddet som fuglen fra fuglefængerens net. Nettet brast, og vi reddede livet. Vor 
hjælp er Herrens navn, Herren, himlens og jordens skaber. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 2. Kor. 5,14-21 
A har 2. Kor. 5,14-21. B har samme tekst. C anvender perikopen som 3. prædiketekst. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korintherne: 

Kristi kærlighed tvinger os, så vi har draget den slutning: når én er død for 
alle, er også alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere 
skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. 
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Derfor kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Og selv om vi har kendt 
Kristus rent menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere. Det gamle er forbi. Se, 
noget nyt er blevet til! Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv 
ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste, så sandt det var Gud, der i Kristus 
forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men 
betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, og Gud 
sender bud gennem os. Vi beder på Kristi vegne: Bliv forligt med Gud! Ham, 
der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds 
retfærdighed ved ham. 
 

Eller Ap.G.9,1-18 
(Se første række) 
 

Evangelium: Johs. 8,28-36 
A har Johs. 8,28-36. B har samme tekst i 3. række, og har i 2. række Johs. 17,1-11. C har samme 
tekst som A. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, 
at jeg er den, jer er, og at jeg intet gør af mig selv, men som Faderen  har lært 
mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig; han har ikke ladt 
mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.«  Da han talte sådan, 
kom mange til tro på ham. 

Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i 
mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og 
sandheden skal gøre jer frie.«  De svarede ham: »Vi er Abrahams efterkommere 
og har aldrig været slaver for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?«  
Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør sig 
skyldig i synden, er slave af synden. Men slaven bliver ikke i huset for evigt, 
Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være 
virkelig frie. 
 

 
 

5. søndag efter påske 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som ved din Søn tilsagde os, at alt, hvad 
vi beder om i hans navn, det vil du give os; vi beder dig, hold os fast ved dit 
ord og giv os din Helligånd til at lede og styre os efter din vilje; bevar os fra 
Djævelens rige, fra vrang lære og falsk gudsdyrkelse og alt ondt til legeme og 
sjæl; giv os din velsignelse og fred, at vi i alle måder må erfare din nådige hjælp 
og både her og hisset til evig tid love og prise dig som vor nådige Fader, ved 
din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i 
Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud, 
du som er alle gode tings skaber og giver, 
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dig bønfalder vi om gode gaver: 
Lad din Ånd puste liv i vore tanker, så de bliver rette, 
og styre vor kurs, så de rette handlinger følger, 
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 
Note: ASS foreslår, at linje 4-5 evt. ændres således: "Indblæs din Ånd i vore tanker ... og styr vor 
kurs ... 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 1. Mos. 32,24-30 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 86,1-10). C har 1. Mos. 32,24-31. N har Jer. 
29,11-14a. S har samme tekst som N i kortere form, Jer. 29,11-13. 
 
Denne hellige lektie skrives i første Mosebog: 

Da Jakob nu var alene tilbage, blev han overfaldet af en mand, og de sloges, 
lige til det blev lyst. Da manden indså, at han ikke kunne vinde over ham, gav 
han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. 
»Slip mig!« sagde han, »det er ved at blive lyst.« Men Jakob svarede: »Jeg 
slipper dig ikke, før du velsigner mig.« Manden spurgte ham: »Hvad hedder 
du?« Han svarede: »Jakob.« Så sagde han: »Du skal ikke længere hedde Jakob, 
men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har vundet.« 
Jakob sagde: »Sig, hvad du hedder«. Han sagde: »Hvorfor spørger du om mit 
navn?« Så velsignede han ham dér. Jakob kaldte stedet Penuel, »for jeg har set 
Gud ansigt til ansigt og har reddet livet«. 
 
Note: Prøveoversættelsen har en anden versnummerering end 1931. 
 

Eller Jer. 29,11-13a 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Jeremias: 

Dette siger Herren: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, 
planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til 
mig, og går I hen og beder til mig, hører jeg jer: Søger I mig, skal I finde mig. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Jak. 1,22-25 
A har Jak. 1,22-27. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning i kortere 
form, Jak. 1,22-25. Æ har Jak. 1,22-25. N og S har Ef. 3,14-21. 
 
Epistlen skrives i Jakobsbrevet: 

Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. Den, der er 
ordets hører, men ikke dets gører, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et 
spejl: Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han 
så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov og holder fast ved 
den og ikke bliver en glemsom hører, men en gerningens gører, han skal være 
salig, når han gør den. 
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Eller Ap.G. 6,1-4 
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: 

På den tid, da der blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle 
over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige ud-
deling. De tolv sammenkaldte så hele discipelskaren og sagde: »Det er ikke 
rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Find 
derfor blandt jer selv, brødre, syv velanskrevne mænd, som er fyldt af ånd og 
visdom. Dem vil vi så sætte til denne opgave, men selv vil vi fortsat holde os til 
bønnen og tjenesten for ordet.« 
 

Evangelium: Johs. 16,23b-28 
A har Johs. 16,23-28. B og C har samme tekst. N har samme tekst. S har teksten i længere form, 
Johs. 16,23-33. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus sagde: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit 
navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, 
og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. 

Sådan har jeg talt til jer i billeder; der kommer en tid, da jeg ikke mere skal 
tale til jer i billeder, men ligeud forkynde for jer om Faderen. Den dag skal I 
bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til Faderen for jer, for 
Faderen selv elsker jer, fordi I allerede elsker mig og tror, at jeg er udgået fra 
Faderen. Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader 
verden igen, og jeg går til Faderen.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 44,1-8 
A har ingen tekst. B har ingen tekst. C har Es. 44,1-8. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Men hør nu, Jakob, min tjener, Israel, som jeg har udvalgt. Dette siger Herren, 
som skabte og formede dig, og som har hjulpet dig lige fra mors liv. Frygt ikke, 
min tjener Jakob, Jeshurun, som jeg har udvalgt! For jeg øser vand ud over den 
tørstige jord og lader kilder springe i det tørre land. Jeg øser min ånd ud over 
dine børn og min velsignelse over dine efterkommere. De skal spire frem 
mellem græs som popler ved vandløb. En siger: »Jeg tilhører Herren«, en anden 
navngiver sig med Jakobs navn, en skriver i sin hånd »Tilhører Herren« og 
bruger Israel som hædersnavn. 

Dette siger Herren, Israels konge, og den, der løskøber det, Hærskarers 
Herre: 

Jeg er den første, og jeg er den sidste. Der er ingen anden gud end mig. Hvem 
er som jeg? Lad dem udråbe det, de skal fortælle og forelægge det for mig. 
Hvem har i fortiden forkyndt om fremtiden? De skal fortællle os, hvad der 
kommer. Vær ikke bange, vær ikke ræd, har jeg ikke fortalt og forkyndt det 
forlængst? I er mine vidner: Er der nogen anden gud end mig? Jeg kender ikke 
nogen anden klippe. 
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Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 8,24-28 
A har Rom. 8,24-28. B har teksten i udvidet form, Rom. 8,24-30. C anvender den udvidede form 
som 3. prædiketekst. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Til det håb er vi frelst! Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb; 
for hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi 
på det med udholdenhed. Og også Ånden kommer os til hjælp i vor 
skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. 
Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der 
ransager hjerterne, ved, hvad Ånden higer efter, for det, den beder om for de 
hellige, er efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker til gode for dem, der elsker Gud, 
og som efter hans beslutning er kaldet. 
 

Eller Ap.G. 6,1-4 
(Se første række) 
 

Evangelium: Johs. 17,1-11 
A har Johs. 17,1-11. B anvender perikopen til 4. s. e. påske, og har her Johs. 17,13-19 i 2. række 
og Johs. 14,12-14 i 3. række. C anvender perikopen til 6. s. e. påske og har her Johs. 7,37-44. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kom-
met. Herliggør din Søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, for du har givet ham 
magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet 
ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, 
du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre 
den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den 
herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. 

Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var 
dine, og du gav dem til mig, og de har holdt dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad 
du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de 
har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de 
er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. 

Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, 
for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke 
længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, hold 
dem fast ved dit navn, det, du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.« 
 

 
 

Kristi himmelfarts dag 
Kollekt 
Vor Herre Jesus Kristus, almægtige Guds søn, som ikke længer er fattig og 
elendig på jorden, men sidder ved din Faders højre hånd og er Herre over alle 
ting; vi beder dig, send os din Helligånd og giv os tro tjenere i menigheden; lad 
dit evangelium udbredes til alle folkeslag, bevar dit ord, og ophold dit rige med 
vælde, trods Djævelen og alle tyranner, indtil dine fjender er lagt under dine 
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fødder, og vi ved dig har sejret over synden, døden og Djævelen, du, som med 
din Fader lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! 

Eller 
Almægtige Gud, 
på denne dag ser vi i troen din Enbårne Søn, vor genløser, 
stige op til dig i Himlene, og vi beder dig: 
Giv også os et hjemsted hos dig i din Himmel 
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 110,1-4 
A har ikke nogen tekst. B har ikke nogen tekst. C har Salme 110,1-4 eller 113. N har samme tekst 
som C i 2. række, og har i 1. række Dan. 7,13-14. S har samme tekst som C i 2. årg., og har i 3. 
række Dan. 7,13-14. 
 
Salmisten skriver: 

Herrens ord til min herre: »Sæt dig ved min højre side, så jeg kan lægge dine 
fjender som en skammel for dine fødder!«  Herren vil udstrække dit magtfulde 
scepter fra Zion. Du skal herske midt blandt dine fjender! Dit folk møder fri-
villigt frem på din kampdag.  »På hellige bjerge har jeg født dig som dug af 
morgenrødens moderskød.« Herren har svoret og angrer det ikke: »Du er præst 
for evigt som Melkizedek.« 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ap. G. 1,1-11 
A har i 1. række Ap.G. 1,1-11. B har samme tekst. C anvender perikopen som alternativ 
prædiketekst til 2. række. N anvender perikopen som prædiketekst i 2. række, og har som lektie 
i 1. række Ap.G. 2,32-36. S har samme tekst som epistel i alle 3 årgange. 
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: 

Min første bog handlede om alt det, Theofilus, som Jesus gjorde og lærte fra 
begyndelsen lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Hel-
ligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. 

Efter sin lidelse og død trådte han frem for dem og gav dem mange beviser 
på, at han levede, idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige. 
Og engang, da han spiste sammen med dem, sagde han til dem, at de ikke 
måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som Faderen havde lovet - 
»om det har I hørt mig sige: Johannes døbte med vand, men I skal døbes med 
Helligånd om ikke mange dage.«  Mens de nu var sammen, spurgte de ham: 
»Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel?«  Han svarede: »Det er ikke 
jeres sag at kende tid og time, som Faderen har fastsat af egen magt. Men I skal 
få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i 
Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ender.« 

Da han havde sagt det, blev han løftet op, mens de så det, og en sky skjulte 
ham for deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han fór bort, stod der 
pludselig to mænd hos dem, klædt i hvidt. De sagde: »Hvorfor står I og ser op 
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mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal 
komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.« 
 

Evangelium: Mark. 16,14-20 
A har Mark. 16,14-20. B har samme tekst. C flytter Markusteksten til 2. række og har i 1. række 
Luk. 24,36-53.  N har i 1. række Luk. 24,46-53. S har i 1. række Matt. 28,16-20. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: 

Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de lå til bords, og han bebrej-
dede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der 
havde set ham som opstanden. Så sagde han til dem: »Gå ud i alverden og 
forkynd evangeliet for hele skabningen. Den, som tror og bliver døbt, skal 
frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der 
tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de 
skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal 
det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.« 

Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte 
sig ved Guds højre side. Men de drog ud og forkyndte alle vegne, og Herren 
virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 113 
A har Salme 110,1-4. B har ingen tekst, men anvender Salme 110,1-4 i 3. række. C henviser til 1. 
række. 
 
Salmisten skriver: 

Halleluja. I Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Lovet være Herrens navn 
fra nu af og til evig tid. Fra solens opgang til dens nedgang skal Herrens navn 
lovprises. Herren er ophøjet over alle folkene, højere end himlen er hans 
herlighed. 

Hvem er som Herren, vor gud, i himmel og på jord, så højt som han troner, så 
dybt ned som han ser. Fra støvet løfter han den svage. Fra skarnet rejser han 
den fattige, han lader ham sidde blandt fyrster, blandt sit folks fyrster. Han 
lader den ufrugtbare kvinde sidde som moder til sønner, fuld af lykke. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ap. G. 1,1-11 
(Se første række) 
 

Evangelium: Luk. 24,46-53 
A har Luk. 24,46-53. B har samme tekst. C anvender teksten i udvidet form i 1. række, og har i 2. 
række Mark. 16,14-20. Æ har Luk. 24,46-53 i begge rækker. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Jesus sagde til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de 
døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syn-
dernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem. I skal være mine 
vidner om alt dette. Og jeg sender det, min Fader har lovet jer. Bliv i byen, 
indtil I bliver iført kraft fra det høje.« 
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Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Bethania, og løftede sine 
hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og 
blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til 
Jerusalem, og de var altid i templet og lovpriste Gud. 
 

 
 

6. søndag efter påske 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, at du ved din Helligånd har 
sat os til at vidne om din kære Søn, vor Herre Jesus Kristus. Vi beder dig, fordi 
verden ikke kan lide dette vidnesbyrd og derfor står dine vidner imod, at du vil 
give os frimodighed og trøst, så vi ikke tager forargelse af korset, men 
fastholder vidnesbyrdet om dig, og altid må findes iblandt dem, som kender 
dig og din Søn, indtil vi bliver evindelig salige, ved denne din elskede Søn, 
Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én 
sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Almægtige evige Gud,  
vend vor vilje til dig,  
så vi altid er dig inderligt hengivne,  
og altid tjener dig, vældige Gud, af et oprigtigt hjerte  
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Hagg. 2,4b-9 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 104,24-30). C har Hagg. 2,3-9. N har 
samme tekst som C. S har Joel 3,1-2. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Haggaj: 

Gå i gang, jeg er med jer! siger Hærskarers Herre, og min ånd bliver hos jer. 
Det var den pagt, jeg sluttede med jer, da I drog ud af Ægypten, vær ikke ban-
ge! 

Dette siger Hærskarers Herre: Om ganske kort tid vil jeg ryste himlen og jor-
den, havet og det faste land. Jeg vil ryste alle folkene, så de kommer med deres 
skatte, og jeg fylder dette hus med rigdom, siger Hærskarers Herre. Mit er 
sølvet, og mit er guldet, siger Hærskarers Herre. Husets nye herlighed bliver 
større end den tidligere, siger Hærskarers Herre. På dette sted giver jeg fred, 
siger Hærskarers Herre. 
 

Eller Joel 3,1-5 
(Se anden række) 
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Læsning fra Det nye Testamente: 1. Pet. 4,7b-11 
A har 1. Pet. 4,7-11. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning. Æ har 1. 
Pet. 4,7a-11. N har samme tekst. 
 
Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev: 

Vær besindige og årvågne, så I kan bede; først og fremmest skal I holde fast 
ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfri 
mod hinanden uden tværhed; som gode husholdere over Guds mangfoldige 
nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der 
taler, skal tænke på, at det er Guds ord; den, der tjener, skal tænke på, at det 
sker med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle forhold må blive herliggjort ved 
Jesus Kristus. Ham tilhører æren og magten i evighedernes evigheder! Amen. 
 

Eller Ap.G. 1,12-14 
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: 

Så vendte apostlene tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved 
Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i 
salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og 
Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus’ søn, og 
zeloten Simon og Judas, Jakobs søn. De holdt alle sammen fast ved bønnen, 
også kvinderne og Jesu mor, Maria, og hans brødre. 
 

Evangelium: Johs. 15,26-16,4 
A har Johs. 15,26-16,4. B har samme tekst. C anvender perikopen til 2. pinsedag og har her Johs. 
17,1-5. N, S og T har samme tekst som A. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus sagde: »Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, 
sandhedens Ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. Men også I 
skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. 

Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af 
synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel skal mene, at 
han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt 
Faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, 
skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra 
begyndelsen, fordi jeg var hos jer.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Joel 3,1-5 
A og B har ingen tekst. C har Joel 3,1-5. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Joel: 

Herren siger: Da vil jeg udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og 
døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme og jeres unge skal se syner. 
Selv over jeres trælle og trælkvinder udgyder jeg min ånd i de dage. Jeg sætter 
tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til 
mørke, og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Alle, 



6. søndag efter påske  170 

10/02/20 

170 

som påkalder Herrens navn, skal blive reddet. For på Sions bjerg og i Jerusalem 
skal der være redning - som Herren siger - for de undslupne, som Herren 
kalder. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 8,31b-39 
A har Rom. 8,31-39. B har samme tekst. C anvender perikopen som 3. prædiketekst.  
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke engang sparede sin 
egen Søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? 
Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? 
Kristus er død, ja, er oprejst og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for 
os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult 
eller nøgenhed? Fare eller sværd? - som der står skrevet: »På grund af dig 
dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår.«  Men i alt dette mere end sejrer 
vi ved ham, som elsker os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle 
eller magter eller noget nuværende eller noget tilkommende eller kræfter eller 
noget i det høje eller dybe eller noget andet, der er skabt, kan skille os fra Guds 
kærlighed i Jesus Kristus, vor Herre. 
 

Eller Ap.G. 1,12-14 
(Se første række) 
 

Evangelium: Johs. 17,20-26 
A har Johs. 17,20-26. B har samme tekst i kortere form, Johs. 17,20-23. C har samme tekst som A. 
N har perikopen i udvidet form som tillægstekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus sagde: »Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres 
ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at 
de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlig-
hed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, 
jeg i dem og du i mig, for at de skal være fuldkomne og blive ét, for at verden 
skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.  

Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være sam-
men med dig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har 
elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige Fader, verden har ikke kendt 
dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig; og jeg har 
gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har 
elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.« 
 
 
 

Pinsedag 
Kollekt 
Vor Herre Jesus Kristus, almægtige Guds Søn! Vi takker dig, fordi du har sendt 
din Helligånd og oprettet din kirke på jorden og kaldet os til de helliges 
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samfund. Vi beder dig, at du ved dit ord vil lade din Helligånd lede og styre os 
efter din vilje og trøste os i fristelse og ulykke og vejlede os i din sandhed imod 
al vildfarelse, for at vi kan blive bestandige i troen, vokse i kærlighed og al god 
gerning og med et fast håb til den nåde, som du ved din død har erhvervet os, 
blive til evig tid salige, du, som med din Fader lever og regerer i Helligånds 
enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
du som på denne dag oplyste dine troendes hjerter  
med Helligåndens klarhed,  
giv også os Helligåndens lys, så vi ser, hvad ret er,  
og i bange dage finder trøst og glæde i Åndens nærvær  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 1. Mos. 11,1-9 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Ez. 36,26-28). C har 1. Mos. 11,1-9 eller 1. Mos. 
2,4b-7. N har 1. Mos 11,1-9.  S har Jer. 31,31-34 i 1. årgang, og anvender 1. Mos. 11,1-9 i 2. 
årgang. 
 
Denne hellige lektie skrives i første Mosebog: 

Hele verden havde ét og samme sprog. Da de brød op mod øst, stødte de på 
en dal i landet Sinear, hvor de slog sig ned. De sagde til hinanden: »Kom, lad os 
stryge teglsten og brænde dem hårde!«  De brugte tegl som sten og asfalt som 
mørtel. Så sagde de: »Lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen; 
lad os skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt over hele jorden.«  
Herren steg ned for at se nærmere på byen og tårnet, som menneskene 
byggede. Så sagde Herren: »Hvis det er sådan, de begynder, når de er ét folk 
med samme sprog, vil intet af det, de beslutter sig for, være umuligt for dem. 
Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden.«  Så 
spredte Herren dem derfra ud over hele jorden, så de måtte holde op med at 
bygge byen. Derfor hedder den Babel, for der forvirrede Herren verdens sprog, 
og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jorden. 
 

Eller 1. Mos. 2,4b-7 
 
Denne hellige lektie skrives i første Mosebog: 

Dengang Gud Herren skabte jord og himmel - der var endnu ingen buske på 
jorden, og heller ingen planter var spiret frem, for Gud Herren havde ikke ladet 
det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke jorden, men en 
kilde var brudt frem af jorden og vandede hele jorden - da formede Gud 
Herren mennesket af jord og blæste livsånde i dets næsebor, så mennesket blev 
et levende væsen. 
 



Pinsedag  172 

10/02/20 

172 

Læsning fra Det nye Testamente: Ap. G. 2,1-11 
A har Ap.G. 2,1-11. B har samme tekst. C anfører teksten som 3. prædiketekst, men anfører 
tillige en mulighed for at læse den forud for prædikeevangeliet. N har samme tekst som A. S 
har også samme tekst og  anvender den i alle 3 årgange. 
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: 

Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Med ét lød der fra himlen en susen 
som som fra en voldsom storm, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tun-
ger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. 
Da fyldtes alle af Helligånd, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter 
hvad Ånden indgav dem at sige. 

I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu 
denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt 
af dem hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ud af sig selv af 
forundring og spurgte: »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan 
kan vi så hver især høre det på vort eget modermål? Vi parthere, medere og 
elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og 
provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Ægypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyt-
tede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere - vi hører dem tale om 
Guds storværker på vore egne tungemål.« 
 

Evangelium: Johs. 14,23-31 
A har Johs. 14,23-31. B har samme tekst. C har teksten i let udvidet form, Johs. 14,22-31. N og S 
har teksten i let forkortet form, Johs. 14,23-29. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus svarede og sagde: »Hvis nogen elsker mig, vil han holde mit ord, og 
min Fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og bo hos ham. Den, der 
ikke elsker mig, holder ikke mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men 
Faderens, som har sendt mig. 

Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden, Hellig-
ånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om 
alt, hvad jeg har sagt til jer. Jeg efterlader jer fred, jeg giver jer min fred; jeg 
giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være 
modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer: jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis 
I elskede mig, ville I glæde jeg over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større 
end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg 
skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer; og han kan intet 
som helst gøre mig, men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen 
og gør sådan, som Faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra!« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Jer. 31,31-34 
A og B har ingen tekst. C har Zak. 8,20-23. N har Joel 3,1-2. Se ovenfor vedr. S. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Jeremias: 

Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus 
og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, 
da jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Ægypten. De brød min pagt, 
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skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg 
vil slutte med Israels hus, når disse dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min 
lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal 
være mit folk. Ingen skal længere belære sin næste og landsmand og sige: 
»Kend Herren«, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger 
Herren. Jeg tilgiver deres synd og glemmer deres overtrædelser. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ap.G. 2,1-11 
A har Ap.G. 2,22-41. B har samme tekst. C anvender perikopen som alternativ 3. prædiketekst. 
Som udgangslæsning har C Ef. 2,17-22. Æ har Ap. G. 2,22-41. N har Ef. 2,17-21. 
(Se første række) 
 

Evangelium: Johs. 14,15-21 
A har Johs. 14,15-21. B og C har samme tekst. N og S har også samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus sagde: »Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han 
vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens 
Ånd, som verden ikke kan tage imod, for den hverken ser eller kender den. I 
kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer 
som børn uden far; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig 
ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, 
at jeg er i min Fader, og I er i mig og jer i jer. Den, der har mine bud og holder 
dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min 
Fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.« 
 
 

Slutningskollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, fordi du ved din Helligånd 
har kaldet os ved evangeliet og nådig opholder din kristenhed i den rette, ene 
tro. Vi beder dig: tag ikke din Ånd fra os, men lad ham oplyse og vejlede os dag 
for dag med dit hellige ord, så at vi ikke skal gå vild og komme bort fra vejen, 
men med alle dine børn må blive evindelig salige hos dig ved din elskede Søn, 
Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én 
sand Gud fra evighed og til evighed! Amen. 
 
Autoriseret 1923. Skal den medtages? 
 

 
 

Anden pinsedag 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som af din faderlige kærlighed til os har 
givet os din enbårne Søn, for at vi skal tro på ham og ved ham have evigt liv; vi 
beder dig, giv din Helligånd i vore hjerter, så vi må være bestandige i troen ind-
til det sidste og blive til evig tid salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor 
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Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evig-
hed og til evighed! 
 
Kan også anvendes Trinitatis søndag og fra 1. til 3. søndag efter trinitatis 

Eller 
Herre vor Gud,  
du som gav dine apostle Helligånden,  
hør din menigheds bøn, når vi beder i Jesu navn:  
Du har givet os tro, 
lad nu også din fred lyse over os 
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 104,24-30 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Ez. 37,1-10). C har Salme 104,24-30. N har Es. 
44,2-6. S har 2. Mos. 17,1-7. 
 
Salmisten skriver: 

Hvor er det rigt, hvad du har skabt, Herre, alt har du gjort med visdom, jor-
den er fuld af dit skaberværk. Her er det store og vidtstrakte hav, med sit myl-
der, umuligt at tælle, både små og store dyr! Der sejler skibene af sted, der er 
Livjatan, som du skabte til at lege med. Alle som en har det håb, at du giver 
dem mad i rette tid, og når du giver dem, samler de til sig, når du åbner 
hånden, mættes de med gode gaver. Skjuler du ansigtet, forfærdes de, tager du 
deres ånde bort, dør de og vender tilbage til støvet. Når du sender din ånd, 
skabes liv, og du gør jorden ny. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ap. G. 10,42-48a 
A har Ap.G. 10,42-48. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen, men har som 
udgangslæsning 1. Johs. 3,18-24. N og S har samme tekst som A. 
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: 

Peter sagde: »Og Jesus befalede os at forkynde og vidne for hele folket, at det 
er ham, Gud har bestemt til dommer over levende og døde. Om ham vidner 
alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få tilgivelse for synd ved hans 
navn.« 

Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Og de 
troende blandt jøderne, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede 
sig over, at Helligåndens gave også blev udøst over hedninger; for de hørte 
dem tale i tunger og lovprise Gud. Da tog Peter ordet: »Mon nogen kan hindre 
disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden ligesom 
vi?«  Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. 
 

Evangelium: Johs. 3,16-21 
A har Johs. 3,16-21. B og C har samme tekst. N og S har også samme tekst. 
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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 
Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne Søn, for at enhver, som 

tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin 
Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. 
Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi 
han ikke har troet på Guds enbårne Søns navn. Og det er dommen, at lyset er 
kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres 
gerninger var onde. For enhver, som gør det onde, hader lyset og kommer ikke 
frem i lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der handler efter 
sandheden, kommer frem i lyset, for at de skal blive åbenbart, at hans gerninger 
er udført i Gud. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Ez. 11,19-20 
A og B har ingen tekst. C har Ez. 37,15-24. N og S har Ez. 11,19-20.  
 
Denne hellige lektie skriver profeten Ezekiel: 

Dette siger Gud Herren: Jeg giver dem ét hjerte og en ny ånd i deres indre. 
Jeg tager stenhjertet ud af deres krop og giver dem et kødhjerte, så de følger 
mine love og nøje holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg skal være 
deres Gud. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ap. G. 2,42-47 
A har Ap.G. 2,42-47. B har samme tekst. C anvender perikopen som 3. prædiketekst.  
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlens Gerninger: 

De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og 
ved bønnerne. Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og 
tegn ved apostlene. Men alle de troende holdt sammen og var fælles om alt. De 
solgte deres ejendomme og ejendele og fordelte midlerne til hver enkelt efter 
behov. Sammen blev de ved med at komme i templet hver dag, og hjemme 
brød de brødet og spiste i fællesskab; jublende og oprigtige af hjertet priste de 
Gud og havde hele folkets velvilje. Og Herren føjede hver dag nogle til, som 
blev frelst. 
 

Evangelium: Johs. 6,44-51 
A har Johs. 4,13-26. B har samme tekst i udvidet form, Johs. 4,5-26. C anvender teksten til 2. s. e. 
h3k. og har her Johs. 15,26-16,4. 
N og S har Johs. 6,44-47. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus sagde: »Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt 
mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet 
hos profeterne: ‘Alle bliver oplært af Gud.’ Enhver, som har hørt og lært af 
Faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set Faderen, undtagen den, der er 
fra Gud; han har set Faderen. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har 
evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. 
Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke 
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dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; hvis nogen spiser 
af det brød, skal han leve til evig tid. Og det brød, jeg skal give, er mit kød, som 
gives til liv for verden.« 
 

 
 

Trinitatis søndag 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi bekender, at vi af os selv måtte fordærves 
i synd og evig død, fordi det, som er født af kødet, er kød og ikke kan se Guds 
rige. Men vi beder dig, vær os nådig og barmhjertig, send din Helligånd i vore 
hjerter for din Søns, Jesus Kristi, skyld, og gør os til nye mennesker, så vi fuldt 
og fast tror syndernes forladelse, som er tilsagt os i dåben, og daglig vokser i 
kærlighed til vor næste og i al god gerning, indtil vi endelig bliver salige, ved 
din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i 
Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Almægtige evige Gud, Fader, Søn og Helligånd, dig være lov og tak og pris til 
evig tid for din store nåde og barmhjertighed, at du, evige Fader, skabte os som 
mennesker, og at du, evige Guds Søn, for vor skyld blev menneske og på korset 
betalte for vore synder, og at du, evige Helligånd, som fra evighed udgår fra 
Faderen og Sønnen, ved det hellige Evangelium har givet os troen og har 
helliget os. Vi beder dig, eneste, evige og almægtige Gud, Fader, Søn og 
Helligånd: bevar os indtil døden i din nåde og gør os til evig tid salige, du, som 
lever og regerer, én sand Gud fra evighed og til evighed. 

Eller 
Herre vor Gud, 
du som i trosbekendelsen lader dine tjenere  
se dine tre evige navnes herlighed,  
og tilbede deres enhed i dens majestætiske vælde,  
dig beder vi:  
Hold os fast i denne tro,  
så vi altid kan leve under dens beskyttelse  
midt iblandt de magter, der truer vor fred,  
du, Fader, Søn og Helligånd,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 4. Mos. 21,4-9 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: 4. Mos. 6,22-27). C har 4. Mos. 21,4-9 eller Salme 
113. N har 5. Mos. 6,4-7. S har 5. Mos. 4,32-34 + 39-40. 
 
Denne hellige lektie skrives i fjerde Mosebog: 

Så brød israelitterne op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå uden 
om Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte imod Gud og imod 
Moses: »Hvorfor har I ført os op fra Ægypten, så vi skal dø i ørkenen? Her er jo 
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hverken brød eller vand, og vi er lede ved den elendige føde.«  Men Herren 
sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Da kom folket til 
Moses og sagde: »Vi har syndet, for vi har talt imod Herren og imod dig. Bed til 
Herren om at fjerne slangerne fra os.«  Moses bad for folket, og Herren sagde til 
Moses: »Lav en slange og sæt den på en stang. Enhver, der er blevet bidt, og 
som ser på den, skal bevare livet.«  Så lavede Moses en kobberslange og satte 
den på en stang; hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod 
kobberslangen, forblev han i live. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 11,33-36 
A har Rom. 11,33-36. B har samme tekst. C anvender perikopen i udvidet form som 
udgangslæsning, Rom. 11,32-36. Æ har Rom. 11,32-36. N har samme tekst som A. S anvender 
perikopen i 2. årgang, og har i 1. årgang Ap.G. 2,24-35. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Hvilket dyb af rigdom og visdom og kundskab hos Gud! Hvor uransagelige 
er hans domme, og hvor usporlige hans veje! »Hvem kender Herrens tanker, 
eller hvem kan være hans rådgiver?« Hvem giver ham noget først, så han må 
gøre gengæld? Fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til 
evig tid! Amen. 
 

Evangelium: Johs. 3,1-15 
A har Johs. 3,1-15. B har samme tekst. C og Æ har samme tekst i udvidet form, Johs. 2,23-3,15. N 
har samme tekst som A.  
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Blandt  farisæerne var der en mand ved navn Nikodemus, medlem af jøder-
nes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde: »Rabbi, vi ved, at du er en lærer, 
der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med 
ham.«  Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke 
bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.«  Nikodemus sagde til ham: »Hvordan 
kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan vel ikke for anden gang 
komme ind i sin mors liv og fødes?«  Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger 
jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og Ånd, kan ikke komme ind i Guds 
rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du 
skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden blæser, 
hvorhen den vil, og du hjører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, 
og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.« 

Nikodemus spurgte ham: »Hvordan kan det gå til?«  Jesus svarede: »Du er 
lærer i Israel og forstår ikke det? Sandelig, sandelig siger jeg dig: Vi taler om 
det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vid-
nesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, 
når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen uden den, 
der steg ned fra himlen, Menneskesønnen. 

Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen 
ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.« 
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Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 49,1-6 
A og B har ingen tekst. C har Es. 49,1-6.  N har Es. 6,1-8. S har 5. Mos. 6,4-9. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Hør mig, I fjerne øer, lyt, I folk i det fjerne: Herren kaldte mig fra mors liv, fra 
fødslen nævnte ham mig ved navn. Han gjorde min mund til et skarpt sværd, i 
skyggen af sin hånd skjulte han mig, han gjorde mig til en spids pil, i sit 
pilekogger holdt han mig gemt. Han sagde til mig: Israel, du er min tjener, ved 
dig viser jeg min herlighed. Jeg svarede: Forgæves har jeg anstrengt mig, jeg 
har brugt mine kræfter på tomhed og vind. Dog er min ret hos Herren, min løn 
er hos min Gud. Men nu siger Herren, der fra mors liv formede mig til sin 
tjener for at bringe Jakob tilbage, så Israel samles hos ham,  - og jeg får ære i 
Herrens øjne, min Gud er min styrke - han siger: Det er for lidt, at du er min 
tjener for at genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem; derfor 
gør jeg dig til folkenes lys, så min frelse når til jordens ende. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ef. 1,3-14 
A har Ef. 1,3-14. B har samme tekst. C anvender perikopen som 3. prædiketekst. N har Tit 3,4-7. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: 

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som ved Kristus har velsignet 
os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud 
ved ham udvalgt os til at stå hellige og uangribelige for hans ansigt i kærlighed. 
I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til 
lov og pris for  hans nåde, som han har skænket os i sin elskede Søn. I ham har 
vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. Den 
gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes 
hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den 
plan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det 
jordiske. I ham er vi også gjort til arvinger, forudbestemt dertil ved Guds 
beslutning; for han lader alt ske efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov 
og pris for ham, vi, der allerede nu har sat vort håb til Kristus. I ham blev også 
I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, og kom til tro, beseglet 
med forjættelsens hellige Ånd. Den er pantet på vor arv, indtil forløsningen 
kommer for hans ejendomsfolk, til pris for hans herlighed. 
 

Evangelium: Matt. 28,16-20 
A har Matt. 28,18-20. B har samme tekst. C og Æ har samme tekst i udvidet form, Matt. 28,16-
20. N og S har samme tekst som C. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stæv-
ne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Da trådte Jesus hen og 
talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor 
hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, døb dem i Faderens og Sønnens 
og Helligåndens navn, og lær dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og 
se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« 
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1. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil 
styre og lede os, så vi ikke som den rige mand hører dit ord uden frugt og 
omgås sådan med de timelige ting, at vi derover glemmer det evige, men at vi 
med glæde og gavmildhed hjælper vor næste i nød og ikke besmitter os med 
hovmod og overdådighed, og, hvis vi bliver hjemsøgt med fattigdom og 
ulykke, at vi da ikke fortvivler, men sætter alt vort håb til din evige nåde og 
hjælp og med tålmodighed overvinder alt, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, 
vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra 
evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
du stærke støtte for alle, der håber på dig,  
vær os nådigt nær, når vi beder. 
Til dig må vi ty, uden dig kan vi intet, 
for vi er svage og dødelige mennesker. 
Giv os styrke og udholdenhed til at leve efter dine befalinger,  
virksomt og villigt, som du vil have det. 
Kom os til hjælp med din nåde  
gennem din Søn Jesus Kristus, vor Herre, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 58,5-12 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Es. 58,5-9a). C har Es. 58,5-12. N har 5. Mos. 15,7-
8+10-11. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Tror I, det er den faste, jeg ville vælge: At mennesket plager sig selv, hænger 
med hovedet som et siv og ligger i sæk og aske? Er det det, I kalder faste, en 
dag til Herrens behag? Nej, sådan er den faste, jeg ville vælge: At løse ondska-
bens lænker og sprænge ågets bånd, give de undertrykte frihed, og bryde hvert 
åg; ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at 
du har klæder til den nøgne og aldrig afviser din landsmand. Så skal dit lys 
bryde frem som morgenrøde, og dit sår skal hurtigt læges. Din retfærdighed 
går foran dig, og Herrens herlighed følger dig. Da kalder du, og Herren svarer, 
du råber, og han siger: Her er jeg! 

Hvis du fjerner åget og holder op at tale ondt og pege fingre, giver den sultne 
af dit eget og mætter den hjælpeløse, så skal dit lys stråle frem i mørket, og din 
nat blive til højlys dag. Herren vil altid lede dig, selv på øde steder vil han 
mætte dig. Han vil rede dit liv, så du bliver som en frodig have, som et 
kildevæld, hvis vand aldrig svigter. Da skal fortids ruiner genopbygges, og du 
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skal rejse de gamle grundvolde. Du skal kaldes Genrejseren, den som opbygger 
det nedrevne, så man kan bo der. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Johs. 4,16b-21 
A har 1. Johs. 4,16b-21. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning. N har 
1. Johs. 3,13-18. 
 
Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: 

Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud 
bliver i ham. At kærligheden har nået sit mål i os, gør, at vi kan have fri-
modighed på dommens dag; for som han er, er også vi i denne verden. Frygt 
findes ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed fordriver frygten, for 
frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, har ikke nået 
kærlighedens fulde mål. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger: 
»Jeg elsker Gud,« men hader sin broder, er han en løgner; for den, der ikke 
elsker sin broder, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og 
det bud har vi fra ham: Den, der elsker Gud, skal også elske sin broder. 
 

Evangelium: Luk. 16,19-31 
A har Luk. 16,19-31. B og C har samme tekst. N har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Jesus sagde: »Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og 
levede i fest og pragt hver dag. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved 
hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i resterne fra den riges 
bord. Hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han 
blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begra-
vet. Da han slog øjnene op i Dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt 
borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig 
og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min 
tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Mit barn, husk på, at du 
fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes 
han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for 
at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de skal heller ikke 
kunne komme over til os derovrefra. Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at 
du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare 
dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Abramham svarede: De har 
Moses og profeterne. Dem kan de høre. Nej, fader Abraham! sagde han, men 
kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede: 
Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, 
selv om en står op fra de døde.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Præd. 5,9-19 
A og B har ingen tekst. C har Præd. 5,9-19. N har Præd. 12,1-7. 
 
Denne hellige lektie skrives i Prædikerens Bog: 
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Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge, den, der elsker rigdom, får 
ikke noget ud af den. Også det er tomhed! 

Jo større velstand, des flere til at æde den. Hvad har den velstående ud af 
den, ud over glæden ved synet? Arbejderen sover sødt, hvad enten han får lidt 
eller meget at spise, men den riges overflod giver ham ikke ro til at sove. 

Der er et slemt onde, jeg har set under solen: sammensparet rigdom, der 
bliver til ulykke for dens ejer. Denne rigdom kan gå tabt ved en uheldig for-
retning, og der bliver ikke noget til hans søn. 

Nøgen kom han af moders liv, nøgen går han bort, som han kom, og han får 
intet ud af sit slid, som han kan tage med sig. Ja, dette er et slemt onde: Ganske 
som han kom, går han bort. Hvad udbytte har han af at arbejde for vinden? 
Han æder alle sine dage i mørke og stor kval, i lidelse og ærgrelser. 

Det er, hvad jeg har erfaret: Det er godt og rigtigt at spise og drikke og nyde 
frugten af alt det arbejde, som et menneske slider med under solen i det korte 
liv, Gud har givet ham; det er hans løn. At Gud giver menneskene rigdom og 
formue og giver dem mulighed for at nyde den og få deres løn og være glade i 
deres arbejde, det er en gave fra Gud. De skal ikke altid tænke på deres 
levedage, for Gud fylder hjertet med glæde. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Tim. 6,6-12 
A har 1. Tim. 6,6-16. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen og har som tredje 
prædiketekst Rom. 12,16b-21, der ovenfor er foreslået til 3. s. e. h3k. Æ har Rom. 1,16-17. N har 
samme tekst som A, men i en kortere beskæring  1. Tim. 6,6-12. 
 
Episten skriver apostlen Paulus i sit første brev til Timotheus: 

Og vist bærer gudsfrygt sammen med nøjsomhed lønnen i sig selv; for tom-
hændede kom vi til verden, og tomhændede skal vi gå ud af den; har vi føde og 
klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse 
og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som 
styrter mennesker i fordærv og undergang. For kærlighed til penge er roden til 
alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv 
mange smerter. 

Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfær-
dighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens 
gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med 
den gode bekendelse i mange vidner påhør. 
 

Evangelium: Luk. 12,13-21 
A har Luk. 12,13-21. B og C har samme tekst. N har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

En i skaren sagde til Jesus: »Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven 
med mig.«  Men han svarede: »Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller 
skifte mellem jer?« Og han sagde til dem: »Se jer for og vær på vagt over for al 
pengegriskhed, for et menneskes liv beror ikke på, hvad det ejer, selv om det 
har overflod.«  Og han fortalte dem en lignelse: »Der var en rig mand, hvis 
mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg 
har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine 
lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg jeg samle alt mit korn og 
alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods 



1. søndag efter trinitatis  182 

10/02/20 

182 

liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde 
til ham: Du dåre, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har 
samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.« 
 

 
 

2. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, fordi du ved dit ord har ind-
budt os til det evige livs måltid. Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil 
opvække os, så vi ikke forgæves hører dit ord, men bereder os ret til dette 
måltid og ikke lader os hindre af nogen jordisk ting. Udsend dine tjenere med 
din indbydelse til alle mennesker på jorden, at mange må finde frelse og blive 
til evig tid salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig 
lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
hellige du selv dit navn for os,  
så vi hver dag lever i ærefrygt for dig og i kærlighed til dig.  
For du lukker aldrig noget menneske ude fra dit følge,  
når du én gang har lukket det indenfor i din kærlige favn 
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 25,6-9 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Es. 25,6-9). C har Es. 25,6-9. N og S har samme 
tekst men i en kortere beskæring Es. 25,6-7. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

På dette bjerg vil Hærskarers Herre holde et gilde for alle folkeslag, et gilde 
med fede retter og stærke vine. Der vil være marvfede retter og ædle, stærke 
vine. Så tilintetgør han på dette bjerg sløret, det slør, der ligger over alle fol-
kene, det dække, der dækker alle folkeslag. Han tilintetgør døden for evigt, 
Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt, sit folks skændsel fjerner han fra hele 
jorden, for Herren har talt. På den dag skal man sige: Han er vor Gud, ham 
håbede vi på, og han frelste os. Han er Herren, ham håbede vi på, lad os juble 
og glæde os over hans frelse. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Johs. 3,13-18 
A har 1. Johs. 3,13-18. B har samme tekst. C bruger teksten som udgangslæsning. N har Johs. 
Åb. 3,19-22  
 
Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: 

I må ikke undre jer, brødre, hvis verden hader jer. Vi ved, at vi er gået over 
fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene; den, der ikke elsker, bliver i døden. 
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Enhver, som hader sin broder, er en morder, og I ved, at ingen morder har evigt 
liv i sig. Vi har lært kærligheden at kende, ved at han satte sit liv til for os; så 
skylder også vi at sætte livet til for brødrene. Den, der har jordisk gods og ser 
sin broder lide nød, men lukker sit hjerte for ham - hvorledes kan Guds 
kærlighed blive i ham? 

Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. 
 

Evangelium: Luk. 14,16-24 
A har Luk. 14,16-24. B og C har samme tekst (dog med mindre varianter i beskæringen af første 
halvvers). N og S har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Jesus sagde: »Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød 
mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de 
indbudte: Kom, nu er alt rede! Men de gav sig alle som én til at undskylde sig. 
Den første sagde: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. 
Jeg beder dig, hav mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt fem par okser 
og skal ud at prøve dem Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje sagde: 
Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og 
fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: Gå 
straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og 
lamme herind. Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der 
er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gærderne 
og nød  dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer: Ingen af 
de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 44,21-23 
A og B har ingen tekst. C har Jer. 15,10+15-21. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Gud Herren siger: Husk dette, Jakob, Israel, for du er min tjener. Jeg har for-
met dig, du er min tjener, jeg glemmer dig ikke, Israel. Jeg udsletter dine synder 
som en tåge, dine overtrædelser som skyer. Vend tilbage til mig, for jeg 
løskøber dig. Råb af fryd, I himle, for Herren har grebet ind. Bryd ud i hyldest, I 
jordens dybder, bryd ud i jubel, I bjerge, du skov med alle træerne. For Herren 
løskøber Jakob, ved Israel viser han sin herlighed. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Johs. Åb. 3,14-22 
A har Johs. Åb. 3,14-22. B har samme tekst. C har som tredje prædiketekst 1. Kor. 7,29-31 og 
anvender i stedet Johs. Åb. 3,14-22 som tredje prædiketekst til 1. s. i advent og Johs. Åb. 3,19-22 
som udgangslæsning til 9. s. e. trin. 
 
Denne hellige lektie skrives i Johannes’ Åbenbaring: 

Og skriv til englen for menigheden i Laodikea: Dette siger Amen, vidnet, den 
troværdige og sanddru, Guds skabnings begyndelse: Jeg kender dine ger-
ninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men 
nu, da du er lunken og hverken er kold eller varm, vil jeg udspy dig af min 
mund. Siden du siger; Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og 
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ikke ved, at er nogen elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, 
så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at blive rig, og 
hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til 
at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter 
jeg. Vær nidkær og omvend dig! Jeg står ved døren og banker på; hører nogen 
mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han 
med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg 
har sejret og har taget sæde hos min Fader på hans trone. Den, der har øre, skal 
høre, hvad Ånden siger til menighederne. 
 

Evangelium: Luk. 14,25-35 
A har Luk. 14,25-35. B og C har samme tekst. N anvender perikopen som tillægstekst og i en 
kortere beskæring.  
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: »Hvis 
nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og 
søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit 
kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. Hvem af jer sætter sig ikke 
først ned og beregner udgifterne, hvis han vil bygge et tårn, for at se, om han 
har råd til at gøre det færdigt? - for at man ikke skal se ham lægge grunden 
uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger: Den mand 
begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det! Eller hvilken konge vil drage i 
krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje, om han 
med ti tusind mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 
tyve tusind? Hvis ikke, sender han udsendinge af sted for at forhøre sig om 
fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af 
jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting; men 
hvis også saltet  mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer 
hverken til jord eller gødning; man smider det væk. Den, der har ører at høre 
med, skal høre!« 
 

 
 

3. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi er alle som vildfarne og fortabte får og 
har af Satan og vort eget syndige kød ladet os føre fra den rette vej. Vi beder 
dig, vær os nådig, forlad os alle vore synder for din Søns Jesu Kristi skyld, og 
opvæk os ved din Helligånd, så vi holder fast ved dit ord i anger og tro og 
bevares i din kristne kirke, og bliver til evig tid salige, ved din elskede Søn, 
Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én 
sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud, 
trofaste værge for alle, som håber på dig, 
uden dig er der intet sundt, intet helligt at finde på jorden. 
Vis os tusindfold barmhjertighed, gå foran os,  
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styr os på vor vandring mellem denne verdens forgængelige goder, 
så vi ikke undervejs fortaber det ene evige gode du har beredt for os 
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evigehed til evighed. 

 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 57,15-19 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Es. 57,15-19). C har 5. Mos. 7,6-11. N og S har 
Mika 7,18-19. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Sådan siger den højt ophøjede, hvis trone er evig, og hvis navn er Hellig: Jeg 
bor i det høje og hellige og hos den knuste, hvis mod er brudt, for at give liv til 
det brudte mod og til det knuste håb. Jeg anklager ikke for evigt, og vredes ikke 
bestandigt; for så ville modet svigte de mennesker, jeg selv har skabt. 

Jeg var vred over hans syndige griskhed; jeg slog ham og skjulte mig i vrede. 
I frafald gik han den vej, han ville, men jeg så, hvor han gik hen, og jeg vil hel-
brede ham og skaffe ham hvile, jeg giver ham trøst til gengæld. Hos de 
sørgende skaber jeg læbernes frugt: Fred, fred både for fjern og nær, siger 
Herrren, og jeg helbreder dem. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Pet. 5,6-11 
A har 1. Pet. 5,6-11. B har samme tekst. C bruger teksten som udgangslæsning. N og S har Ef. 
2,1-10. 
 
Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev: 

Bøj jer derfor ydmygt under Guds stærke hånd, så vil han løfte jer op, når 
tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. 

Vær nøgterne og årvågne. Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en 
brølende løve og leder efter nogen, han kan sluge; stå ham imod uden at vakle i 
troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I 
må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige 
herlighed ved Jesus Kristus, selv oplære, støtte og styrke jer og give jer fast 
grund at stå på. Ham tilhører magten i evighederne! Amen. 
 

Evangelium: Luk. 15,1-10 
A har Lukas 15,1-10. B og C har samme tekst. N og S har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne 
og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og 
spiser sammen med dem.« Men han fortalte dem denne lignelse: »Hvis en af jer 
har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive 
blive i ødemarken og går ud og leder efter det, han har mistet, indtil han finder 
det? Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han 
kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: 
Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: 
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Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end 
over nioghalvfems retfærdige, som ikke trænger til omvendelse. 

Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber én af dem, tænder hun så ikke 
lys i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, 
kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: Glæd jer med mig, 
for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, glæder Guds 
engle sig over én synder, der omvender sig.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 65,1-2 
A og B har ingen tekst. C har Es. 44,21-23. N og S har Es. 65,1-2. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Gud Herren siger: Jeg har svar til dem, der ikke spørger, og er at finde for 
dem, der ikke søger. Jeg siger: Se her, her er jeg! til et folk, der ikke påkalder 
mit navn. Dagen lang rækker jeg hænderne ud imod et genstridigt folk, der går 
den onde vej, og følger sin egen vilje. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ef. 2,17-22 
A har Ap.G. 9,1-18. B har samme tekst. C har som tredje prædiketekst Ef. 2,11-22 og anvender i 
stedet Ap.G. 9,1-18 som alternativ prædiketekst på 6. s. e. trin. Æ har Ef. 2,11-22. N og S har 1. 
Pet. 5,6-11. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: 

Og Jesus Kristus kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for 
dem, der var nær. For gennem ham har både vi og de i én Ånd adgang til 
Faderen. 

Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere 
og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold 
med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen 
sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver I også bygget til 
en bolig for Gud i Ånden. 
 

Evangelium: Luk. 15,11-32 
A har Luk. 15,11-32. B og C har samme tekst. N og S har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Jesus sagde også: »En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: 
Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom 
imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til 
et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Da 
han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han 
begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som 
sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Han ønskede kun at spise sig 
mæt i de bælgfrugter, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i 
sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, 
og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå hjem til min far og sige: 
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Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes 
din søn; lad mig gå som en af dine daglejere. 

Så brød han op og tog hjem til sin far. Mens han endnu var langt borte, så 
hans far ham, og han fik medynk med ham, løb hen og faldt ham om halsen og 
kyssede ham. Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod 
dig, Jeg fortjener ikke længere at kaldes sin søn. Men faderen sagde til sine 
tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt 
en ring på hans finger og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, 
slagt den, og lad os spise og holde fest. For min søn her var død, men er blevet 
levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så begyndte de at feste. 

Men den ældste søn var ude på marken. Da han på vej hjem nærmede sig 
huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, 
hvad der foregik. Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet 
fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og 
ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede 
sin far: Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt nogen af dine bud; 
men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine 
venner. Men din søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med 
letlevende piger - da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen 
svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu må vi holde fest 
og være glade, for din bror var død, men er blevet levende igen, han var 
fortabt, men er blevet fundet.« 
 

 
 

4. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som er barmhjertig og ved Kristus har 
tilsagt os, at du ikke vil dømme eller fordømme os, men nådigt tilgive alle vore 
synder og rigeligt give os alt, hvad vi behøver; vi beder dig, at du ved din Hel-
ligånd vil gøre vor fortrøstning til din barmhjertighed urokkelig  og lære også 
os at være barmhjertige imod vor næste, så vi ikke dømmer eller fordømmer 
nogen, men dømmer os selv, gerne tilgiver alle og giver dem alt godt og lever 
saligt i din frygt, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig 
lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Vor Gud og Fader,  
du som er herre over verdens gang og styrer alt efter din plan,  
dig beder vi:  
Giv os fred på jorden,  
og lad din menighed nyde rolige dage i hengiven tilbedelse  
og i tjeneste for dig  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
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Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 2. Sam. 12,1-7a 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 50,16-23). C har Salme 131,1b-3. N har 1. 
Mos. 4,8-15. S har 2. Sam. 12,1-10+13. 
 
Denne hellige lektie skrives i anden Samuelsbog: 

Herren  sendte Natan til David, og han kom til ham og sagde: »Der var en-
gang to mænd i den samme by; den ene var rig, den anden fattig. Den rige 
havde får og køer i mængde, den fattige havde kun et eneste lam, som han 
havde købt. Han tog sig godt af det, det voksede sig stort hjemme hos ham og 
børnene. Det spiste af hans brød, det drak af hans krus, og det lå i hans skød, 
som om det var hans datter. En dag fik den rige besøg, men han nænnede ikke 
at tage af sine egne får eller køer og sætte det for sin gæst. Så tog han den 
fattiges lam og satte det for sin gæst.« 

Da flammede Davids vrede op mod den mand, og han sagde til Natan: »Så 
sandt Herren lever! En mand, der gør sådan, skal dø, og lammet skal han er-
statte firedobbelt, fordi han har handlet så hjerteløst.« Natan svarede David: 
»Du er manden!« 
 
Note: ›Jahve‹ er erstattet af ›Herren‹. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 8,18-23 
A har Rom. 8,18-23. B har samme tekst. C anvender perikopen som tredje prædiketekst og har 
som udgangslæsning 1. Johs. 4,12-16a. N og S har Rom. 14,7-13. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne 
mod den kommende herlighed, som skal åbenbares og blive vores. For skab-
ningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo 
underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der voldte 
det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen 
under forkrænkeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. 
Vi ved, at hele skabningen stadig sukker og vånder sig. Og ikke alene det: også 
vi, der har Ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om at få barnekår, 
vort legemes forløsning. 
 

Evangelium: Luk. 6,36-42 
A har Luk. 6,36-42. B og C har samme tekst. N og S har en synoptisk parallel Matt. 7,1-5. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Jesus sagde: »Vær barmhjertige, som jeres Fader er barmhjertig. Døm ikke, så 
skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I 
få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet og topfyldt mål 
skal man give jer i favnen. Det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.« 

Han fortalte dem også en lignelse: »Kan en blind lede en blind? Vil de ikke 
begge falde i grøften? En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er 
udlært, skal være som sin mester. 

Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men bemærker ikke bjælken i dit 
eget øje? Hvordan kan du sige til din broder: Broder, lad mig tage den splint 
ud, som er i dit øje! når du ikke ser bjælken i det eget øje? Hykler, tag først 
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bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er 
i din broders øje.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 5. Mos. 24,17-22 
A og B har ingen tekst. C har 5. Mos. 24,17-22. 
 
Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog: 

Du må ikke bøje retten for den fremmede og den faderløse, og du må ikke 
tage enkens klædning i pant. Husk, at du selv var træl i Ægypten, og at Herren, 
din Gud, udfriede dig derfra. Derfor befaler jeg dig at handle sådan. 

Når du høster kornet på din mark og du glemmer et neg på marken, må du 
ikke vende om for at samle det op. Lad den fremmede, den faderløse og enken 
få det, for at Herren, din Gud, må velsigne dig i alt, hvad du gør. Når du slår 
dine oliven ned, må du ikke gå grenene efter; lad den fremmede, den faderløse 
og enken få, hvad der er tilbage. Når du høster druerne i din vingård, må du 
ikke plukke rent. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er 
tilbage, husk, at du selv var træl i Ægypten. Derfor befaler jeg dig at handle 
sådan. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 14,7-13 
A har Rom. 14,7-17. B har samme tekst. C anvender perikopen som tredje prædiketekst til 22. s. 
e. trin. . Se i øvrigt 1. række.  
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; når vi lever, lever vi 
for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, 
tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle 
blive herre både over døde og over levende. Men du, hvorfor dømmer du din 
broder, eller hvorfor foragter du din broder? Vi skal jo alle stå frem for Guds 
domstol, for der står skrevet: »Så sandt jeg lever, siger Herren: For mig skal 
hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud.« Vi skal altså hver for sig 
aflægge regnskab for Gud. Lad os derfor ikke længere fordømme hinanden, 
men I skal meget hellere dømme sådan: Ingen må bringe sin broder til at snuble 
eller falde. 
 

Evangelium: Matt. 5,43-48 
A har Matt. 5,43-48. B og C har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »I har hørt, at der er sagt: ‘Du skal elske din næste og hade din 
fjende.’  Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for 
at I må blive jeres himmelske Faders børn; for han lader sin sol stå op over onde 
og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker 
dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I 
kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så 
vær da helhjertede, som jeres himmelske Fader er helhjertet.« 
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5. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Vor Herre Jesus Kristus, du, den levende Guds Søn, som har givet os dit ord og 
rigeligt velsignet vort jordiske liv. Vi bekender, at vi er uværdige til alt dette og 
har fortjent din vrede; men vi beder dig, tilgiv os vore synder, ligesom du tilgav 
Peter, og giv lykke og velsignelse i vort kald, så vi ved din hjælp opholdes og 
skærmes i tid og evighed og priser og lover dig nu og altid, du, som med din 
Fader lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
du som forlængst har beredt ufattelige og usynlige herligheder  
til dem der elsker dig,  
lad kærlighed til dig strømme ind og bevæge vore hjerter,  
så vi elsker dig i alle ting og over alle ting,  
og endelig når frem til at se opfyldelsen af dine løfter,  
som overgår alt, hvad hjertet kan begære,  
den evige salighed ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 6,1-8 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Es. 6,1-8). C har Es. 6,1-13. N og S har 1. Mos. 
12,1-4. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

I kong Uzzijas dødsår så jeg Herren sidde på en højt hævet trone, og slæbet 
på hans kåbe fyldte templet. Serafer omgav ham. De havde hver seks vinger; 
med de to skjulte de ansigtet, med de to skjulte de underlivet og med de to 
holdt de sig svævende. De råbte til hinanden: »Hellig, hellig, hellig er 
Hærskarers Herre, hele jorden er fuld af hans herlighed!« 

Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset blev fyldt med røg. Da udbrød 
jeg: »Ve mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, og jeg 
bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, Hærskarers 
Herre.«  Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykkke 
gloende kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min 
mund med det og sagde: »Nu rører dette dine læber, din skyld er fjernet, og din 
synd er sonet.«  Da hørte jeg Herren sige: »Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå 
bud for os?«  Jeg svarede: »Her er jeg, send mig!« 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Pet. 3,8-9(15a) 
A har 1. Pet. 3,8-15a. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning, evt. i kort 
form 1. Pet. 3,8-9. N og S har 1. Tim. 1,12-17. 
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Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev: 
Og til slut: Lev i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertig-

hed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skælds-
ord, men tværtimod med velsignelse, for I er udvalgt til at arve velsignelse. 

(10-15a) 
[Den, som vil elske livet og se lykkelige dage, skal vogte sin tunge for 

ondskab og sine læber for at tale svig; han skal holde sig for det onde og gøre 
det gode, han skal søge freden og følge i dens spor. For Herrens øjne hviler på 
de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod 
dem, der øver ondt. 

Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? Men skulle I også 
komme til at lide for retfærdigheden, er i salige. Lad ikke frygten for de andre 
skræmme eller forfærde jer; men hold vor Herre Jesus Kristus hellig i jeres 
hjerte.] 
 

Evangelium: Luk. 5,1-11 
A har Luk. 5,1-11. B og C har samme tekst. N og S har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø og folkeskaren trængtes om ham for 
at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra 
dem og var ved at skylle garnene. Han gik op i en af bådene, den der tilhørte 
Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne 
fra båden. 

Da han var færdig med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og 
kast jeres garn ud til fangst!« Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele 
natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.«  Det gjorde 
de og fangede en stor mængde fisk, men deres garn var ved at sprænges. De 
gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til 
hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon 
Peter så det, faldt han ned for Jesu fødder og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, for 
jeg er en syndig mand.«  For han og alle de, som var med ham, var grebet af 
rædsel på grund af den fangst, de havde fået - ligeså Jakob og Johannes, Zebe-
dæus’ sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: 
»Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.« Og de lagde bådene til land 
og forlod alt og fulgte ham. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Jer. 1,4-9 
A og B har ingen tekst. C har 1. Kong. 19,1-15a+18. N og S har Jer. 1,4-10. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Jeremias: 

Herrens ord kom til mig: »Før jeg formede dig i din mors liv, kendte jeg dig, 
før du kom ud af din mors skød, helligede jeg dig og gjorde dig til profet for 
folkene.« 

Jeg svarede: »Ak, Gud Herre, jeg er ung; jeg forstår ikke at tale!« Men Herren 
sagde til mig: »Du skal ikke sige: Jeg er ung! Men overalt, hvor jeg sender dig, 
skal du gå, og alt, hvad jeg befaler dig, skal du sige. Du skal ikke frygte dem, 
for jeg er med dig og vil frelse dig,« siger Herren. 
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Så rakte Herren sin hånd ud og berørte min mund, og Herren sagde til mig: 
»Nu lægger jeg mine ord i din mund.« 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Pet. 2,4-10 
A har 1. Pet. 2,4-10. B har samme tekst. C anvender perikopen som tredje prædiketekst. N og S 
har samme tekst. 
 
Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev: 

Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt 
og kostbar i Guds øjne, og lad jer bruge som levende sten til opbygning af et 
åndeligt hus, et helligt præsteskab, der kan bringe åndelige ofre, som takket 
være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. For der står i Skriften: »Se, jeg lægger 
i Sion en hjørnesten, udsøgt og kostbar. Den, som tror på den, skal ikke blive til 
skamme.«  Denne ære er altså for jer, som tror; men for dem, som ikke tror, er 
den sten, bygmestrene vragede, blevet hovedhjørnesten og en anstødssten, en 
klippe til at snuble over; det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod 
ordet, og dertil var de også bestemt. 

Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejen-
domsfolk, der skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer fra mørket 
ud i sit underfulde lys, I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som 
ikke fandt barmhjertyighed, men nu har fundet barmhjertighed. 
 

Evangelium: Matt. 16,13-26 
A har Matt. 16,13-26. B har perikopen i en lidt kortere beskæring, Matt. 16,13-23. C har samme 
tekst som A. N og S har samme perikope, men i en kortere afskæring Matt. 16,13-20. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da Jesus kom til området ved Kæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: 
»Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?«  De svarede: »Nogle siger Johannes 
Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.«  Så 
spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?«  Simon Peter svarede: »Du er 
Kristus, den levende Guds Søn.«  Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, 
Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min Fader i himlen. 
Og derfor siger jeg til dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min 
menighed, og Dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig 
nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i 
himlen, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlen.«  Da forbød han 
strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. 

Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jeru-
salem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge 
og slås ihjel og oprejses på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og be-
gyndte at gå i rette med ham og sagde: »Gud bevare dig, Herre, sådan skal det 
aldrig gå dig!«  Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Gå væk fra mig, 
Satan! Du vil bringe mig til fald. For du tænker ikke som Gud, men som 
mennesker.« 

Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han 
fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal 
miste det; men den, der mister sit liv for min skyld, skal finde det. For hvad 
hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med livet? Eller hvad 
kan et menneske give som vederlag for sit liv?« 
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6. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi bekender, at vi er fortabte syndere, der 
aldrig her i verden kan være uden ond vilje. Derfor beder vi dig, kære Fader, 
tilregn os ikke al denne synd, men rens os ved din Helligånd, så vi må have lyst 
og kærlighed til dit ord, rette os derefter og forblive i din nåde til evig tid, ved 
din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i 
Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 
 
Kan også anvendes fra 7. til 10. søndag efter trinitatis. 

Eller 
Herre Gud, himmelske Fader, du som har åbenbaret dig ved din Søn, Jesus 
Kristus. Vi beder dig: lad din Helligånd optænde kærligheden i vore hjerter, 
bevare os fra al ukærlighed og trøste og styrke os i den modgang, som vi møder 
for dit ords skyld, at vi kan holde fast ved din nåde og dit ord og foragte 
verdens og djævelens vrede, ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med 
dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed. 

Eller 
Hærskarers Herre,  
du som har skabt og ejer alt det gode, der er til,  
indplant kærlighed til dit navn i vort hjerte,  
lad ærefrygt for dig vokse i os.  
Giv næring til det gode du har plantet,  
og vogt i din inderlige godhed over det du har givet næring,  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 5. Mos. 30,11-14 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: 2. Mos. 20,1-3 +7-8 +12-17). C har 1. Mos. 4,1-16. 
N har 5. Mos. 30,11-16. S har Es. 50,4-5. 
 
Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog: 

Moses sagde til Israel: Det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller 
fjernt. Det er ikke i himlen, så man måtte sige: »Hvem vil stige op til himlen og 
hente det ned til os og forkynde det for os, så vi kan følge det?«  Det er heller 
ikke på den anden side af havet, så man måtte sige: »Hvem vil drage over til 
den anden side af havet og hente det hjem til os og forkynde det for os, så vi 
kan følge det?« Nej, ordet er dig ganske nær; det er i din mund og i dit hjerte, så 
du kan følge det. 
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Læsning fra Det nye Testamente: Fil. 3,7-11 
A har Rom. 6,3-11. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning til påskedag 
og har her som udgangslæsning 1. Pet. 1,13-21. Æ har Ap. G. 9,1-18. N har Fil. 3,3b-11. S har 
Rom. 12,16-21.  
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til filipperne: 

Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu for tab på grund af Kri-
stus. Ja, sandelig regner jeg det alt sammen for tab på grund af det overvæl-
dende i at kende Jesus Kristus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt 
sammen, og jeg regner det for skarn mod det at vinde Kristus og findes i ham, 
ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved 
troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på tro: at kende ham og hans 
opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans 
død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde! 
 

Evangelium: Matt. 5,20-26 
A har Matt. 5,20-26. B og C har samme tekst. N og S har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og fa-
risæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. 

I har hørt, at der er sagt til de gamle: ‘Du må ikke begå mord,’ og: ‘Den, der 
begår mord, skal kendes skyldig for domstolen.’ Men jeg siger jer: Enhver, som 
bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Nar! 
til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Fjols! skal 
dømmes til Helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til altret og dér 
kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved 
altret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe 
din gave. Skynd dig at blive forligt med din modpart, mens du er på vej 
sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og 
dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig: 
Du slipper ikke ud, før du får betalt til sidste øre.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 2. Mos. 20,1-17 
A og B har ingen tekst. C har 2. Mos. 20,1-17. 
 
Denne hellige lektie skrives i anden Mosebog: 

Gud talte alle disse ord: Jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Ægypten, 
af trællehuset. Du må ikke have nogen guder ud over mig. Du må ikke lave dig 
gudebilleder eller figurer af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden 
eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, 
Herren, din Gud, er en skinsyg gud. Jeg straffer fædres forbrydelser på børn, 
børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og 
holder mine befalinger, vil jeg vise godhed mod i tusind slægtled. 

Du må ikke bruge Herren din Guds navn til svig, for Herren vil aldrig lade 
den gå fri, der bruger hans navn til svig. 

Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, 
hvad du skal, men den syvende dag er sabbat for Herren, din Gud. Da må du 
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ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din 
træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i din byer. 
For på seks dage skabte Herren himmel og jord og hav og alt, hvad de rummer, 
men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet 
sabbatsdagen og helliget den. 

Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren, din 
Gud, vil give dig. 

Du må ikke begå drab. 
Du  må ikke begå ægteskabsbrud. 
Du må ikke begå tyveri. 
Du må ikke vidne falsk mod din næste. 
Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, 

hans træl  eller trælkvinde, hans okse eller æsel, eller noget som helst af din 
næstes ejendom. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 3,23-28 
A har Rom. 3,23-31. B har samme perikope i en anden beskæring Rom. 3,19-28. C anvender 
perikopen som tredje prædiketekst. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. 
Ufortjent erklæres de for retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Jesus 
Kristus. Ham gjorde Gud ved hans død til et sonoffer for dem, der tror, for at 
vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, 
dengang han bar over med dem. I den tid, der nu er inde, vil han vise sin ret-
færdighed: at han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. 
Hvad bliver det så af vores stolthed? Den er udelukket! Ved  hvilken lov? Ved 
gerningernes? Nej, ved troens lov! For vi mener, at et menneske gøres 
retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. 
 

Evangelium: Matt. 19,16-26 
A har Matt. 19,16-26. B har samme tekst. C har en synoptisk parallel Mark. 10,17-27.  
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få 
evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den 
gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!«  Han spurgte: »Hvilke?«  
Jesus svarede: »‘Du må ikke begå mord, du må ikke begå ægteskabsbrud, du 
må ikke begå tyveri, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!’ og: ‘Du 
skal elske din næste som dig selv.’«  Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt 
alt sammen. Hvad mangler jeg så?«  Jesus sagde: »Vil du være helhjertet, så gå 
hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i 
himlen. Og kom så og følg mig!«  Da den unge mand hørte det svar, gik han 
bedrøvet bort, for han var meget velhavende. 

Og Jesus sagde til sine disciple: »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for 
en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at 
komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.«  Da 
disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive 
frelst?«  Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for 
Gud er alting muligt.« 
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7. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre Gud, himmelske Fader, du, som ved dit salige ord har kaldet os til dit 
rige med syndernes forladelse, nåde og al barmhjertighed. Vi beder dig, at du 
med din Helligånd vil opvække og oplyse vore hjerter, så vi hører denne 
kaldelse, afstår fra synden og venter al nåde fra dig for din Søns Jesu Kristi 
skyld, og således tilsidst bliver salige, ved ham, som med dig lever og regerer i 
Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. 
 
Forlæg: Kollekten til Matthæus dag, 21. sept. Jfr. Gudstjenestekollekterne 1953, s. 308. 

Eller 
Herre vor Gud,  
du som forudser alt, hvad der kan ske for os,  
og aldrig tager fejl, når du beslutter for os,  
dig bønfalder vi i ydmyghed:  
Tag alt det fra os, der volder skade,  
og giv os det, som kan gavne til liv og salighed,  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 126,1b-6 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 145,8-21). C har Præd. 3,1-11. Forud for 
Luk. 19,1-10 har C dog Salme 126,1b-6. Forud for Luk. 19,1-10 har N og S 5. Mos. 7,6-8. 
 
Salmisten skriver: 

Når Herren vender Zions skæbne, er det, som om vi drømmer. Da fyldes vor 
mund med latter og vor tunge med jubel. Da siger man blandt folkene: »Herren 
har gjort store ting imod dem.«  Herren har gjort store ting imod os, og vi er 
glade. Vend vor skæbne, Herre, som bækkene i Sydlandet. De der sår med 
tårer, høster med jubel. Grædende går han ud og udstrør sæden; med jubel 
vender han hjem, bærende på sine neg. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 6,19b-23 
A har Rom. 6,19-23. B har samme tekst. C anvender perikopen i udvidet beskæring som tredje 
prædiketekst Rom. 6,14-23. Æ har Rom. 6,14-18(23). N og S har som epistel forud for Luk. 19,1-
10 på 2. S. e. Trin. 1. Kor. 1,26-31.  
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Ligesom I gjorde jeres lemmer til trælle for urenheden og lovløsheden, skal I 
nu gøre dem til trælle for retfærdigheden, og det fører til helligelse. Dengang I 
var trælle for synden, var I frie over for retfærdigheden. Hvad høstede I da? 
Frugter, som I nu skammer jer over; de ender jo med død. Men nu, da I er 
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blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, høster I den frugt, der 
fører til helligelse og til sidst til evigt liv. For syndens løn er død, men Guds 
nådegave er evigt liv i Jesus Kristus, vor Herre. 
 

Eller Rom. 8,1-4 
(Se anden række) 
 

Evangelium: Luk. 19,1-10 
A har Mark. 8,1-9. B har samme tekst. C har i 1. række Matt. 10,24-31 og i 2. række Luk. 19,1-10. 
N har samme tekst som A. S har udpeget søndagen til "Kristi förklarings dag". 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand ved navn 
Zakæus. Han var overtolder, og han var en rig mand. Han ønskede at se, hvem 
Jesus var, men kunne ikke se for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i 
forvejen og klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte 
komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: »Zakæus, 
skynd dig at komme ned!  I dag skal jeg være gæst i dit hus.« 

Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Alle, som så det, gav ondt af 
sig og sagde: »Han er taget ind hos en synder.«  Men Zakæus stod frem og sag-
de til Herren: »Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis 
jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.«  Da sagde 
Jesus om ham: »I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en 
Abrahams søn. Men Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det 
fortabte.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Præd. 3,1-11 
A og B har ingen tekst. C har forud for Matt. 10,24-31 i 1. række Præd. 3,1-11. N har Es. 49,13-16. 
 
Denne hellige lektie skrives i Prædikerens Bog: 

Alting har en tid, til alt, hvad der sker under solen, er der et tidspunkt. En tid 
til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid til at slå 
ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at rive ned, en tid til at bygge op. En tid til 
at græde, en tid til at le. En tid til at holde klage, en tid til at danse. En tid til at 
sprede sten, en tid til at samle sten. En tid til at omfavne, en tid til at undgå 
omfavnelse. En tid til at opsøge, en tid til at miste. En tid til at gemme hen, en 
tid til at kaste bort. En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen. En tid til at tie, 
en tid til at tale. En tid til at elske, en tid til at hade. En tid til krig, en tid til fred. 

Hvad udbytte af sit slid har den, der foretager sig noget? Jeg så den plage, 
som Gud har givet menneskene at plage sig med: Han har gjort alting godt og 
rigtigt til rette tid; han har også givet menneskene ansvaret for verden, dog 
uden at de kan finde ud af noget som helst, hvad Gud gør. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 8,1-4 
A har Ap.G. 14,8-20. B har samme tekst. C anvender perikopen som alternativ prædiketekst til 
14. S. e. Trin. og har her som udgangslæsning Rom. 8,1-4. Æ har 2. Kor. 4,5-15. 
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Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 
Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus. For livets 

ånds lov i Jesus Kristus har befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som 
loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud: han 
sendte sin egen Søn i skikkelse af et syndigt menneske og for syndens skyld og 
fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skal opfyldes hos os, som 
ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden. 
 

Evangelium: Matt. 10,24-31 
A har Matt. 10,24-31. B har samme tekst. C anvender perikopen i 1. række. N har perikopen i 
kort form Matt. 10,28-31. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin 
herre. En discipel må være tilfreds, når det går ham som hans mester, og en 
tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, 
hvor meget snarere da ikke hans husfolk! 

Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenba-
res, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I 
tale i lyset, og hvad der hviskes jer i øret, skal I råbe fra tagene. Frygt ikke dem, 
der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt tværtimod ham, 
der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede. Sælges ikke to spurve for 
et par småmønter? Og ikke én af dem falder til jorden uden jeres Fader. Men på 
jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange 
spurve.« 
 

 
 

8. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af hjertet, fordi du har ladet os 
kende dit ord. Vi beder dig, at du nådig vil holde os fast derved og lade os dø 
deri til evig salighed; vogt nådigt alle, der trofast prædiker dit ord, imod al 
forargelse og anden ulykke; afvend derimod fra os al falsk lære, og beskærm os 
imod dem, der forfalsker dit ord og synes at være fromme får, men er glubske 
ulve, for at din kirke må bevares hos os på dit ords faste grund, ved din elskede 
Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud, gavmilde Fader,  
giv os ånd til altid at tænke, hvad ret er,  
og nåde til at handle derefter.  
Og da vi intet er, og intet kan uden dig, beder vi: 
Giv os kræfter til at leve, som du vil have det,  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
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Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Jer. 23,16-24 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Jer. 23,16-29).  C har Jer. 23,16-24. N og S har 
Mika 3,5-7. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Jeremias: 

Dette siger Hærskarers Herre: Lyt ikke til profeterne ord! De profeterer for 
jer, men de forblinder jer; syner forkynder de ud af eget hjerte og ikke af Her-
rens mund. Til dem, der lader hånt om mig, siger du: Herren har sagt: »Nu 
bliver der fred«, og til alle, der vandrer i hjertets forstokkethed, siger de: 
»Ulykken rammer jer ikke.«  Men hvem er i Herrens råd, så han ser og hører 
hans ord? Hvem lytter mit ord og hører efter? Herrens storm bryder frem med 
vrede, en hvirvelstorm, der hvirvler over hovedet på de gudløse. Herrens vrede 
lægger sig ikke, før han har iværksat og gennemført sit hjertes planer. Engang 
skal I forstå dem! 

Jeg har ikke sendt profeterne, alligevel farer de frem. Jeg har ikke talt til dem, 
alligevel profeterer de. Hvis de var i mit råd, ville de forkynde mine ord for mit 
folk og få dem til at vende om fra deres onde vej og fra deres onde gerninger. 
Er jeg kun den nære Gud? siger Herren, er jeg ikke også den fjerne Gud? Hvem 
kan skjule sig på steder, hvor jeg ikke kan få øje på ham? siger Herren. Er det 
ikke mig, der fylder både himmel og jord? siger Herren. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 8,14-17 
A har Rom. 8,12-17. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning. S bruger 
perikopen i 3. række. N har Gal. 1,6-9. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som gi-
ver trællekår, så I atter skal leve i frygt, men I har fået en ånd, som giver bar-
nekår, og med den råber vi: Abba, Fader! Ånden selv vidner sammen med 
vores ånd om, at vi er Guds børn. Men er vi børn, er vi også arvinger, Guds 
arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi er med i hans lidelser for også 
at være med i hans herlighed. 
 

Evangelium: Matt. 7,15-21 
A har Matt. 7,15-21. B og C har samme tekst. N har samme tekst i en lidt kortere afskæring 
Matt. 7,15-20. S har samme tekst som A. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæ-
der, men indeni er glubende ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker 
man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode 
frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige 
frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke 
bærer god frugt, fældes og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frug-
ter. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Him-
meriget, men kun den, der gør min himmelske Faders vilje.« 
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Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Mika 3,5-7 
A og B har ingen tekst. C har Jer. 17,5-10. N har Jer. 23,16-24. S har Ordsp. 7,1-3. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Mika: 

Dette siger Herren om profeterne, som vildleder mit folk: Når de får noget at 
tygge på, udråber de fred, men den, der ikke giver dem noget i munden, truer 
de med hellig krig. Derfor bliver jeres nat uden syner, et mørke uden 
spådomme; solen går ned for profeterne, og dagen bliver mørk for dem. Seerne 
bliver til spot, og spåmanden til skamme, de må alle dække deres skæg, for der 
kommer intet svar fra Gud. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Johs. 4,1-6 
A har Ap.G. 20,24-35. B har samme tekst. C anvender perikopen som tredje prædiketekst. N har 
1. Johs. 4,1-6. S har 1. Kor. 3,10-15. 
 
Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: 

Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er fra Gud, for der er 
gået mange falske profeter ud i verden. Guds ånd kan I kende på, at enhver 
ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er fra Gud; men enhver 
ånd, som fornægter Jesus, er ikke fra Gud, og det er netop Antikrists ånd, som I 
har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er fra Gud, kære børn, og 
I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. 
De er fra verden, derfor taler de ud fra verden, og verden lytter til dem. Vi er 
fra Gud,  og den, der kender Gud, lytter til os, men den, der ikke er fra Gud, 
lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens ånd og vildfarelsens ånd. 
 

Evangelium: Matt. 7,22-29 
A har Matt. 7,22-29. B og C har samme tekst. N har samme tekst i lidt udvidet form Matt. 7,21-
29. S har samme tekst som A. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profe-
teret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort 
mange mægtige gerninger i dit navn? Da vil jeg sige dem, som sandt er: Jeg har 
aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som øver lovløshed! 

Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, vil ligne en klog 
mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, 
og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for det var grundlagt 
på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, vil 
ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne 
steg, og stormene suste og slog mod det hus. Og det faldt, og dets fald var 
stort.« 

Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over 
hans lære; for han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som deres 
skriftkloge. 
 
 

 



9. søndag efter trinitatis  201 

10/02/20 

201 

9. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som rigeligt giver os din velsignelse og 
det daglige brød; vi beder dig, bevar os fra gerrighed og opvæk os, så vi af din 
velsignelse gerne deler med vor nødstedte næste, for at vi må findes at være tro 
husholdere over dine gaver og ikke i evighed skal være overladt til os selv, når 
vi sættes fra denne husholdning og stilles for din dom, men blive til evig tid 
salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og 
regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud, barmhjertige Fader,  
luk ikke dit øre for vore bønner,  
hør os, når vi anråber dig i vor nød! 
Og når vi beder om det, vi inderligt ønsker,  
så lær os at bede om det, som du gerne vil give, 
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 
ASS 17.1.90: "du ser og ved ..." ?? 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Ordsp. 3,27-35 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Ordsp. 3,26-34). C har Ordsp. 3,27-35. 
 
Denne hellige lektie skrives i Ordsprogenes Bog: 

Hold ikke et gode tilbage fra den, som har krav på det, når det står i din magt 
at yde det. Sig ikke til din næste: »Gå, og kom igen i morgen, så vil jeg give dig 
det«, hvis du har det, han beder om. Udtænk ikke ondt mod din næste, der bor 
trygt hos dig. Ret ikke anklage mod et menneske uden grund, når han ikke har 
gjort dig noget ondt. Vær ikke misundelig på en voldsmand, og vælg aldrig 
hans veje. For Herren afskyr den, der kommer på afveje, men med de retskafne 
har han fællesskab. Herrens forbandelse hviler over den uretfærdiges hus, men 
retfærdiges bolig velsigner han. Med spottere driver han spot, men ydmyge 
viser han velvilje. De vise får ære i eje, tåberne sætter skændsel i højsædet. 
 

Eller Es. 45,18-24 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Dette siger Herren, himlens skaber, han som er Gud, han som dannede jor-
den og frembragte den, som grundfæstede den og ikke skabte den øde, men 
formede den til beboelse: Jeg er Herren, der er ingen anden. Jeg har ikke talt i 
det skjulte, ikke i mørkets land. Jeg har ikke sagt til Jakobs slægt: »Søg mig i 
tomheden!« Jeg, Herren, taler sandhed, jeg fortæller, hvad der er ret. 

Ryk nærmere i samlet flok, kom herhen, I som undslap fra folkene! De forstår 
ingenting, de som bærer deres gudebillede af træ, og som beder til en gud, der 



9. søndag efter trinitatis  202 

10/02/20 

202 

ikke kan frelse. Fremlæg det og fortæl det, overvej det i fællesskab: Hvem har 
fortalt dette fra fortiden, og forkyndt det forlængst? Det har jeg, Herren, der er 
ingen anden gud end mig, en retfærdig gud, der frelser, der er ingen anden end 
mig. Vend dig til mig og bliv frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, der er 
ingen anden. Jeg sværger ved mig selv, sandhed udgår af min mund, ord, der 
ikke vender tilbage: For mig skal hvert knæ bøje sig, hver tunge skal sværge 
ved mig. "Kun hos Herren" siger man om mig, "er der retfærdighed og styrke." 
Alle som raser mod ham, ender hos ham og bliver til skamme. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Johs. 1,5-2,2 
A har 1. Kor. 10,6-13. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen og har her som 
udgangslæsning Johs.Åb. 3,19-22. Æ har 1. Johs. 1,1-10. 
 
Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: 

Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer: Gud 
er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, 
men vandrer i mørket, så lyver vi og handler imod sandheden. Men hvis vi 
vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, 
hans Søns, blod renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke er skyldige i synd, 
fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vore 
synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os 
for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en 
løgner, og hans ord er ikke i os. 

Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen 
synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; han er et 
sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder. 
 

Evangelium: Luk. 16,1-9 
A har Luk. 16,1-9. B og C har samme tekst. N anvender perikopen som tillægstekst til dagen.  
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Jesus sagde også til disciplene: »Der var en rig mand, som havde en godsfor-
valter. Om ham fik han underhånden at vide, at han ødslede hans ejendom 
bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? 
Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke fortsætte som forvalter. 
Forvalteren tænkte: Hvad gør jeg nu, da min herre tager min stilling fra mig? 
Grave har jeg ikke kræfter til, tigge skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg 
vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra 
bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig én for én og spurgte den 
første: Hvor meget skylder du min herre? Hundrede ankre olie, svarede han. 
Forvalteren sagde: Her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv halvtreds! 
Derefter spurgte han en anden: Og du, hvor meget skylder du? Hundrede 
tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren: Her er dit gældsbevis. 
Skriv firs!« 

Og Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For 
denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn 
gør. »Jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, 
når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. 
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Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 10,1-3 
A og B har ingen tekst. C har 1. Mos. 18,20-21 +23-33. N og S har Es. 10,1-3. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Gud Herren siger: Ve jer, I der giver uretfærdige love og udsteder forbryde-
riske forordninger, for at holde de svage borte fra domstolen og berøve mit 
folks hjælpeløse deres ret, for at udbytte enker og udplyndre faderløse. Hvad 
vil I gøre på straffens dag, når uvejret kommer fra det fjerne? Hvem vil I flygte 
til for at få hjælp, og hvor vil I gøre af jeres rigdomme? 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 2. Tim. 1,6-11 
A har 2. Tim. 1,6-14.  B har samme tekst. C anvender ikke perikopen og har her som tredje 
prædiketekst Ap.G. 5,1-11. N har Ap.G. 20,17-24. S har 1. Johs. 3,13-18. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til Timotheus: 

Derfor påminder jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved 
min håndspålæggelse, flamme op på ny. For Gud har ikke givet os en modløs 
ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke 
over vidnesbyrdet om vor Herre eller over mig, hans fange, men vær med til at 
lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Han frelste os og kaldte os 
med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen 
beslutning og af den nåde, som var givet os i Jesus Kristus for evige tider siden 
og nu er åbenbaret ved vor frelser Jesu Kristi tilsynekomst, ham, som 
tilintetgjorde døden og bragte liv og uforkrænkelighed for lyset ved det 
evangelium, som jeg er sat til at være forkynder og apostel og lærer for. 
 

Evangelium: Luk. 12,32-48 
A har Luk. 12,32-48. B har tekst i kortere form Luk. 12,42-48. C anvender ikke perikopen og har 
her i stedet Luk. 18,1-8. N og S har Luk. 12,42-48. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Jesus sagde: »Frygt ikke, du lille hjord, for jeres Fader har besluttet at give jer 
Riget. Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en 
uudtømmelig skat i himlen, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger. 
For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være. 

Hav kjortlen bundet op om lænderne og hold lamperne tændt, og vær som 
mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op fra brylluppet, så 
de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Salige de 
tjenere, som herren finder vågne, når han kommer! Sandelig siger jeg jer: Han 
skal binde kjortlen op om sig og lade dem lægge sig til bords og selv komme og 
sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt - salige er 
de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken 
time tyven kommer, ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I 
skal være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.« 

Peter spurgte: »Herre, er det os, du taler om i denne lignelse, eller er det om 
alle andre?«  Herren svarede: »Hvem er så en klog og tro forvalter, som af sin 
herre bliver sat til at give hans tjenestefolk mad i rette tid? Salig den tjener, som 
hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Ja, sandelig siger jeg 
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jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger 
som så: Min herre lader vente på sig! og derpå giver sig til at slå karlene og 
pigerne og at spise og drikke godt, så skal den tjeners herre komme en dag, han 
ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele 
skæbne med de utro. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har 
forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange prygl. Men den, 
som ikke kender den og har gjort noget, han fortjener straf for, skal have få 
prygl. Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har 
fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. 
 

 
 

10. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Almægtige, evige Gud! Du, som ved din Helligånd har åbenbaret og kundgjort 
os dit ord om din kære Søn, Jesus Kristus; vi beder dig, opvæk os, så vi ikke 
som dit ulydige folk slår det hen i vejret, men hører det flittigt, så vi daglig må 
vokse i din frygt og i fortrøstningen til din barmhjertighed og endelig blive til 
evig tid salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever 
og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
du som helst åbenbarer din almagt ved at vise skånsomhed,  
du som ynkes over vore anstrengelser,  
se ned til os med barmhjertighed.  
Vi iler for at nå det, du har lovet os ved din Søn,  
bær du selv os frem til målet,  
giv os som hans fæller del i de himmelske goder,  
du som med Søn og Helligånd lever og regerer,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 5. Mos. 6,4-9 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Jer. 18,1-12). C har 5. Mos. 6,4-9. N har Jer. 18,1-
10. S har Jer. 13,15-17. 
 
Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog: 

Hør, Israel! Herren, vor Gud, Herren er den eneste. Derfor skal du elske Her-
ren, din Gud, af hele dit hjerte og hele din sjæl og al din magt. Og disse ord, 
som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for 
dine børn; du skal fremsige dem, både når du kommer hjem, og når du går ud, 
når du går i seng, og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et 
tegn, og de skal sidde på din pande som en amulet, og du skal skrive dem på 
dørstolperne i dit hjem og i dine porte. 
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Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 12,1-7 
A har 1. Kor. 12,2-11. B har samme tekst. C anvender perikopen som tredje prædiketekst til 17. 
S. e. Trin. og har her som udgangslæsning Ef. 5,8-14. N har Rom. 9,1-5 + 10,1-4.  S har Johs.Åb. 
3,1-3. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

Hvad angår Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, 
hvordan I viljeløst blev revet med til de stumme afguder, dengang I var hed-
ninger. Derfor skal I også vide, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige: 
Forbandet er Jesus! og ingen kan sige: Jesus er Herre! undtagen ved Hel-
ligånden. 

Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på 
tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men 
Gud er den samme, og han virker med det alt sammen i alle. Hver enkelt får 
Ånden åbenbaret til fælles gavn.  
 

Evangelium: Luk. 19,41-48 
A har Luk. 19,41-48. B og C har samme tekst. N og S har samme tekst, idet S dog har en lidt kor-
tere form Luk. 19,41-47. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Da Jesus kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde: »Vidste blot 
også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine 
øjne. Der skal komme dage over dig, da dine fjender skal bygge en vold op 
omkring dig, ,omringe dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig 
med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten 
tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.« 

Da han kom ind på tempelpladsen, gav han sig til at jage dem ud, som drev 
handel dér, og han sagde til dem: »Der står skrevet: ‘Mit hus skal være et 
bedehus.’ Men I har gjort det til en røverkule.« 

Han underviste hver dag i templet. Ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, 
alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen; men de kunne ikke finde ud 
af, hvordan de skulle bære sig ad, for hele folket hang ved ham for at høre ham. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Ez. 33,23 + 30-33 
A og B har ingen tekst. C har Ez. 33,23 +30-33. S har 5. Mos. 30,11-16. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Ezekiel: 

Herrens ord kom til mig: Menneske, dine landsmænd sidder langs murene 
og i døråbningerne og taler om dig. De siger til hinanden: »Lad os gå hen og 
høre, hvad det er, Herren siger.«  Så stimler de sammen hos dig, og mit folk 
sætter sig foran dig for at høre på dine ord. Men de handler ikke efter dem, for 
det er deres eget begær, de handler efter; de jager efter vinding. For dem er du 
en, der synger om elskovsbegær med dejlig stemme til smuk musik. De hører 
dine ord, men de handler ikke efter dem. Når det kommer - og det vil komme - 
skal de forstå, at det var en profet, der var blandt dem. 
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Læsning fra Det nye Testamente: Hebr. 3,12-14 
A har Hebr. 3,7-14. B har samme tekst. C anvender ikke denne perikope og har som tredje 
prædiketekst Rom. 11,25-32. Æ har Ef. 5,8-14. S har Johs.Åb. 2,1-5. 
 
Epistlen skrives i brevet til hebræerne: 

Se til brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så 
der bliver frafald fra den levende Gud, men forman hinanden hver dag, så læn-
ge der er noget, der hedder »i dag«, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved 
syndens bedrag; for vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder fast ved 
det grundlag, der var givet i begyndelsen. 
 

Evangelium: Matt. 11,16-24 
A har Matt. 11,16-24. B og C har samme tekst. N har teksten som tillægstekst i kortere form 
Matt. 11,20-24. Og S har teksten i samme korte form til 3. række. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Med hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner 
børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I 
dansede ikke, vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han 
hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. Og Menneskesønnen kom, 
han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker, ven med 
toldere og syndere!«  Dog, visdommen har fået ret af sine gerninger. 

Da begyndte Jesus at skælde de byer ud, hvor de fleste af hans mægtige ger-
ninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig: »Ve dig, Korazin! Ve dig, 
Bethsajda! Var de mægtige gerninger, der er sket i jer, sket i Tyrus og Sidon, 
havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer: Det skal gå 
Tyrus og Sidon bedre på dommedag end jer. Og du, Kapernaum, skal du 
ophøjes til himlen? Dødsriget skal du styrtes ned i! Var de mægtige gerninger, 
der er sket i dig, sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg 
jer: Det skal gå Sodomas land bedre på dommedag end dig.« 
 

 
 

11. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil 
lede og styre os således, at vi ikke glemmer vor syndeskyld og bliver hovmo-
dige, men at vi bekender vore synder og dag for dag bedrer os og alene trøster 
os med, at du vil være os nådig og tilgive os alle vore synder og gøre os til evig 
tid salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og 
regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 
 
Kan også anvendes 12. søndag efter trinitatis. 

Eller 
Almægtige evige Gud,  
du hvis godhed er uudtømmelig,  
du som giver os langt ud over, hvad vi tør bede om,  
endsige hvad vi har fortjent:  
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Lad din barmhjertighed strømme ned over os,  
bortsend fra din tanke det vi gruer for at huske,  
og giv os i tilgift det vi end ikke vover at bede om med ord,  
ved din Søn Jesus Kristus, vor Herre, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Job 5,8-16 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 32). C har 5. Mos. 30,11-14.  
N og S har Es. 2,12-17.  
 
Denne hellige lektie skrives i Jobs Bog: 

Jeg vil søge til Gud og lægge min sag frem for ham; han gør store ting, der 
ikke kan udforskes, og undere, der ikke kan tælles. Han lader det regne på 
jorden, han sender vand over markerne. Han ophøjer de ydmyge, og de 
sørgende bringes i sikkerhed. 

Han krydser de snediges planer, så det, de sætter i værk, ikke lykkes. Han 
fanger de vise i deres snedighed, og de listiges planlægning viser sig forkastet. 
Ved højlys dag løber de ind i mørke, ved middagsstid famler de sig frem, som 
var det nat. Han redder den ødelagte fra deres mund, den fattige fra den 
stærkes hånd, så der bliver håb for den svage, og munden lukkes på uretten. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 15,1-10a 
A har 1. Kor. 15,1-10a. B har samme tekst. C anvender perikopen i lidt udvidet form som tredje 
prædiketekst, 1. Kor. 15,1-11. Som udgangslæsning anvender C Rom. 10,4-13 eller 10,4-10. N og 
S har Rom. 3,21-26. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

Brødre, I skal kende det evangelium, som jeg har forkyndt jer, det, som I også 
har taget imod, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, 
hvormed jeg forkyndte jer det - ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. 

Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget, at 
Kristus døde for vore synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han 
opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst 
af de tolv. Dernæst blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, de 
fleste er endu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, 
siden af alle apostlene, og sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig; 
for jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg 
har forfulgt Guds menighed. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans 
nåde imod mig har ikke været forgæves. 
 

Evangelium: Luk. 18,9-14 
A har Luk. 18,9-14. B og C har samme tekst. N og S har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle an-
dre, fortalte Jesus denne lignelse: »To mænd gik op til templet for at bede. Den 
ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad 
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således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, 
røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to 
gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Tolderen derimod stod 
afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet 
og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik 
retfærdig hjem, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal yd-
myges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 5. Mos. 30,15-20 
A og B har ingen tekst. C har 5. Mos. 30,15-20. 
 
Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog: 

Moses sagde til Israel: Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden 
og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i 
dag, og elsker Herren, din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger 
og love og retssætninger, da skal du leve og blive talrig, og Herren, din Gud, 
skal velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse. 

Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede 
til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil 
gå fuldstændigt til grunde. I vil ikke få noget langt liv på den jord, som du skal 
erobre, når du nu i dag går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til 
vidne imod jer: jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og 
forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, elsk 
Herren, din Gud, adlyd ham og hold fast ved ham; for så vil du leve og få et 
langt liv og bo i det land, som Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Ja-
kob, at han vil give dem. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 10,4-13(17) 
A har Rom. 10,4-17. B har samme tekst. C anvender perikopen i kortere form som 
udgangslæsning: Rom 10,4-13 eller Rom. 10,4-10. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Kristus gør en ende på loven, så at det er den, der tror, der er retfærdig. Om 
den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses: »Det menneske, som 
holder budene, skal leve ved dem.«  Men den retfærdighed, som kommer af 
tro, siger således: »Sig så ikke i dit hjerte: Hvem skal stige op til himlen?« 
nemlig for at hente Kristus ned, eller: »Hvem skal stige ned i afgrunden?« 
nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad står der? »Ordet er dig 
nær, i din mund og i dit hjerte,« og det er troens ord, som vi forkynder. For hvis 
du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har 
oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Med hjertet tror vi og bliver retfærdige, 
med munden bekender vi og frelses, for Skriften siger: »Ingen, som tror på 
ham, skal blive til skamme.«  Der er ingen forskel på jøder og grækere; alle har 
den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for »enhver, som på-
kalder Herrens navn, skal frelses.« 

(14-17) 
[Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? 

Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, 
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uden at nogen forkynder? Og hvordan skal nogen forkynde uden at være 
udsendt? - som der står skrevet: »Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der 
forkynder godt budskab!«  Dog var det ikke alle, der adlød budskabet; for 
Esajas siger: »Herre, hvem troede på det, de hørte af os?«  Troen kommer altså 
af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.] 
 

Evangelium: Luk. 7,36-50 
A har Luk. 7,36-50. B og C har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens 
hus og tog plads ved bordet. Nu var der i byen en kvinde, som levede i synd. 
Da hun fik at vide, at han lå til bords i farisæerens hus, gik hun grædende 
derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved 
hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem 
med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da 
farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: »Hvis den 
mand var en profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører 
ved ham, én der lever i synd.«  Jesus sagde da til ham: »Simon, jeg har noget at 
sige dig.«  Han svarede: »Sig det, Mester!«  »En pengeudlåner havde to skyld-
nere. Den ene skyldte fem hundrede denarer, den anden halvtreds. Da de ikke 
have noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil 
så elske ham mest?«  Simon svarede: »Den, han eftergav mest, vil jeg tro.«  Je-
sus sagde: »Det har du ret i.«  Og vendt til kvinden sagde han til Simon: »Ser 
du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine fødder; 
men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du 
gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden 
jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine 
fødder med olie. Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, for hun 
har elsket meget. Den, som får lidt tilgivet, elsker lidt.«  Og han sagde til hende: 
»Dine synder er tilgivet.«  De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: 
»Hvem er han, som endog tilgiver synder?«  Men han sagde til kvinden: »Din 
tro har frelst dig. Gå bort med fred!« 
 

 
 

12. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Almægtige, evige Gud, alle tings nådige skaber! Vi takker dig, at du har givet 
os dette legeme med tunge, øren og alle lemmer. Vi beder om nåde til at bruge 
øren og tunge ret, så vi med vore øren flittigt hører dit ord og tager os det til 
hjerte, og med vor tunge priser og ophøjer din nåde, for at ingen skal forarges 
ved vore ord, men enhver må have gavn deraf, ved din elskede Søn, Jesus 
Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand 
Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Almægtige barmhjertige Gud,  
du gav os det hverv at tjene dig,  
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og sker det, at vi tjener dig sømmeligt og godt,  
da er det også en gave fra dig.  
Vi iler dine løfter i møde, og vi beder dig:  
Hjælp os på vejen, så vi når frem uden at krænke nogen,  
og uden at standses af forhindringer og fald,  
du, som med Søn og Helligånd lever og regerer,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 

 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 115,1-9 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 139,1-17). C har Salme 115,1-9. N har 1. 
Sam. 3,1-10. S har 1. Mos. 1,24-26. 
 
Salmisten skriver: 

Ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal du give ære, du er jo trofast og god. 
Hvordan kan folkene sige: »Hvor er jeres gud?« når vor gud er i himlen og gør 
alt, hvad han vil? Deres guder er sølv og guld, menneskehænders værk. Nok 
har de mund, men kan ikke tale, nok har de øjne, men kan ikke se, nok har de 
ører, men kan ikke høre, nok har de næse, men kan ikke lugte. De har hænder, 
dem kan de ikke føle med, de har ben, dem kan de ikke gå på; der er ikke en 
lyd i deres strube. Sådan skal det også gå dem der har lavet dem, alle dem der 
stoler på dem! Israels hus, stol på Herren! han er deres hjælp og skjold. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 2. Kor. 3,4-9 
A har 2. Kor. 3,4-9. B har samme tekst. C bruger perikopen som tredje prædiketekst og har som 
udgangslæsning Kol. 2,6-9. N har samme perikope som A men i kortere form 2. Kor. 3,4-6. S har 
perikopen i udvidet form 2. Kor. 3,4-8 +17-18. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korintherne: 

En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi af os selv duer til noget, 
som kom det fra os selv; at vi duer til noget, skyldes Gud, som har gjort os til 
tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; for bogstaven slår ihjel, 
men Ånden gør levende. 

Men når dødens tjeneste, indhugget i sten med bogstaver, havde sin her-
lighed, så at Israels børn ikke turde se på Moses’ ansigt på grund af hans an-
sigts stråleglans, der dog svandt hen, hvor meget mere vil så ikke Åndens 
tjeneste have sin herlighed. Når den tjeneste, der fører til fordømmelse, havde 
sin herlighed, så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, langt mere rig på 
herlighed. 
 

Evangelium: Mark. 7,31-37 
A har Mark. 7,31-37. B og C har samme tekst. N og S har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: 

Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø 
midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og stum, og 
bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra 
mængden, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; og han 
så op mod himlen, sukkede og sagde til ham: »Effatha!« - det betyder: »Luk dig 
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op!«  Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, 
blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen; men 
jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortale de om det. Og de var over-
vældede af forundring og sagde: »Han har gjort alting godt. De døve får han til 
at høre og de stumme til at tale.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Jon. 2 
A og B har ingen tekst. C har Jon. 2. N har Salme 40,2-6. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Jonas: 

Herren befalede nu en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug tre 
dage og tre nætter. Fra fiskens bug bad Jonas til Herren, sin Gud: 

»I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets gab råbte 
jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet, i havets skød, 
strømmene omgav mig, alle dine bølger og brodsøer skyllede hen over mig. Jeg 
tænkte: ›Jeg er jaget bort fra dig. Får jeg igen dit hellige tempel at se?‹ Vandet 
truede mit liv, urdybet omgav mig, og tang havde viklet sig om mit hoved nede 
ved bjergenes rødder. Jeg var kommet ned til det rige, hvis porte for evigt 
lukkede sig bag mig. Men du, Herre, min Gud, hentede mig levende op fra 
graven. Da mit liv var ved at ebbe ud, påkaldte jeg Herren. Min bøn nåede til 
dig i dit hellige tempel. De der dyrker falske guder, svigter deres troskab. Men 
jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri mine løfter. Frelsen kommer fra 
Herren!« 

Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Jak. 3,1-12 
A har Jak. 3,1-12. B har perikopen i kortere form Jak. 3,1-10. C bruger ikke perikopen. Æ har 
Kol. 2,6-10. N har perikopen i kort form Jak. 3,8-12.  
 
Epistlen skrives i Jakobsbrevet: 

Mine brødre, I skal ikke være så mange lærere; I ved, at vi får en særlig  hård 
dom. Alle begår vi mange fejl. Hvis en ikke fejler i tale, er han et fuldkomment 
menneske og kan tøjle hele sit legeme. Når vi lægger bidsel i munden på heste-
ne, for at de skal lystre os, styrer vi dermed hele deres krop. Tænk også på, at 
vældige skibe, der tilmed drives frem af hårde vinde, styres af et ganske lille 
ror, hvorhen styrmanden vil; på samme måde er tungen kun et lille lem, men 
kan prale af stor magt. 

Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand; også tungen 
er en ild. Blandt vore lemmer indtager tungen den uretfærdige verdens plads; 
den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i 
brand af Helvede. For enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr kan 
tæmmes og er blevet tæmmet af mennesket; men tungen kan intet menneske 
tæmme, den er ustandselig på færde med sin ondskab og fuld af dødbringende 
gift. Med den velsigner vi vor Herre og Fader, og med den forbander vi vore 
medmennesker, som er skabt, så de ligner Gud; fra den samme mund lyder 
både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan må det ikke være. Kan en 
kilde give både fersk og salt vand af samme væld? Mine brødre, kan et figentræ 



12. søndag efter trinitatis  212 

10/02/20 

212 

måske bære oliven eller en vinstok figner? Nej, og lige så lidt kan en salt kilde 
give fersk vand. 
 

Evangelium: Matt. 12,31-42 
A har Matt. 12,31-42. B har samme tekst. C har samme tekst samt som et supplerende alternativ 
en delvis synoptisk parallel Luk. 11,29-32. N har perikopen i kort form Matt. 12,33-37.  
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottel-
sen mod Helligånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Men-
neskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke til-
givelse, hverken i denne verden eller i den kommende. 

I må enten lade træet være godt og dets frugt god eller lade træet være dår-
ligt og dets frugt dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skul-
le I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber 
munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, 
og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: 
På dommedag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har 
talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes.« 

Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham: »Mester, vi vil se dig 
gøre et tegn.«  Men han svarede dem: »En ond og utro slægt kræver tegn, men 
den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas’ tegn. For som Jonas var i bugen 
på den store fisk i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i 
jordens skød i tre dage og tre nætter. Folk fra Nineve skal opstå ved dommen 
sammen med denne slægt og dømme den, for de omvendte sig ved Jonas’ 
prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal oprejses ved 
dommen sammen med denne slægt og dømme den, for hun kom fra jordens 
fjerneste egne for at lytte til Salomons visdom, og se, her er mere end Salomon. 
 

 
 

13. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af hjertens grund, fordi du har 
ladet os leve i denne salige tid, da vi kan høre dit hellige evangelium, ved 
hvilket du har ladet os kende din faderlige vilje og se din Søn, Jesus Kristus. Vi 
beder din grundløse barmhjertighed, at du nådig vil lade os beholde dit ords 
salige lys og med din Helligånd lede og styre vore hjerter, så vi aldrig viger 
derfra, men holder fast ved det, og endelig bliver salige, ved din elskede Søn, 
Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én 
sand Gud fra evighed og til evighed! 
 
Kan også anvendes fra 14. til 20. søndag efter trinitatis. 

Eller 
Almægtige evige Gud,  
giv tro, håb og kærlighed grobund i os,  
giv os glæde og lyst til at opfylde dine bud,  
så vi engang må se opfyldelsen af dine løfter  
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ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 3. Mos. 19,9-18 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Mika 6,6-8). C har 3. Mos. 19,1-2 +11-18.  N og S 
har samme perikope i kort form 3. Mos. 19,16-18. 
 
Denne hellige lektie skrives i tredje Mosebog: 

Når I høster kornet i jeres land, må du ikke gå helt ud til kanten af din mark, 
og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind. Din 
vingård må du ikke plukke ren, og nedfaldne druer i din vingård må du ikke 
samle op. Dem skal du overlade til den trængende og til den fremmede. Jeg er 
Herren, jeres Gud. 

I må ikke stjæle, I må ikke lyve, og I må ikke bedrage hinanden. I må ikke 
sværge falsk ved mit navn, så du vanhelliger din Guds navn. Jeg er Herren. 

Du må ikke udbytte din næste eller plyndre ham; du må ikke holde din dag-
lejers løn tilbage til næste dag. Du må ikke forbande en døv eller lægge noget i 
vejen for en blind, så han snubler. Du skal frygte Gud. Jeg er Herren. 

I må ikke øve uret i retssager. Du må hverken tage parti for de fattige eller be-
gunstige de rige. Med retfærdighed skal du dømme din næste. Du må ikke løbe 
med sladder om dine landsmænd. Du må ikke stræbe din næste efter livet. Jeg 
er Herren. 

Du må ikke nære had til din broder i dit hjerte, men du skal åbent gå i rette 
med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld. Du må ikke hævne dig på 
dine landsmænd eller nære nag til dem; du skal elske din næste som dig selv. 
Jeg er Herren. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Gal. 2,16-21 
A har Gal. 3,15-22. B har Ef. 2,4-10. C bruger ikke perikopen og har som udgangslæsning 1. Tim. 
1,15-17 og som tredje prædiketekst Gal. 2,16-21. Æ har Ef. 2,4-10. N og S har 1. Joh. 4,7-10. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til galaterne: 

Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men 
kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Jesus Kristus for at 
gøres retfærdige af tro på ham og ikke af lovgerninger. For med lovgerninger 
kan intet menneske blive retfærdigt over for Gud. Men når vi, ved at søge at 
blive retfærdige ved Kristus, selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus 
så ikke syndens ærinde? Aldeles ikke! For først, når jeg igen bygger det op, som 
jeg har brudt ned, viser jeg mig som en overtræder. For jeg er ved loven død for 
loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere 
selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds 
Søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, 
for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. 
 

Evangelium: Luk. 10,23-37 
A har Luk.10,23-37. B og C har samme tekst. N har samme perikope i lidt kortere form Luk. 
10,25-37. S har samme tekst som A. 
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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 
Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: »Salige er de øjne, 

som ser det, I ser. For jeg siger jer: Mange profeter og konger har ønsket at se 
det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre.« 

Da rejste en lovkyndig sig. Han ville sætte Jesus på prøve og spurgte: »Me-
ster, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?«  Han sagde til ham: »Hvad står 
der i loven? Hvad læser du dér?«  Manden svarede: »Du skal elske Herren, din 
Gud, af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit 
sind, og din næste som dig selv.«  Jesus sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, 
så skal du leve.«  Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: »Hvem 
er så min næste?«  Jesus svarede og sagde: »En mand var på vej fra Jerusalem 
ned til Jeriko og blev overfaldet af røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så 
lod de ham ligge halvdød og stak af. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. 
Han så manden, men gik udenom. På samme måde med en levit, der kom til 
stedet. Også han så ham og gik udenom. Men en samaritaner, som var på rejse, 
kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og 
hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og 
bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer 
frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil 
jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du viste sig som 
en næste for ham, der blev overfaldet af røverne?« Den lovkyndige svarede: 
»Han, som viste ham barmhjertighed.«  Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør 
ligeså!« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Mika 6,6-8 
A og B har ingen tekst. C har Mika 6,6-8. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Mika: 

»Hvordan skal jeg træde frem for Herren og bøje mig for himlens Gud? Skal 
jeg træde frem for ham med brændofre, med etårige kvier? Glæder Herren sig 
over tusinder af væddere eller titusinder af oliestrømme? Skal jeg give min 
førstefødte for min synd eller min livsfrugt for min overtrædelse?« Menneske, 
du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren venter af dig: at du skal 
handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med Gud. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Tim. 1,12-17 
A har 1. Tim. 1,5-17. B og Æ har samme perikope i kortere form 1. Tim. 1,12-17. C anvender 
samme perikope i endnu kortere form som udgangslæsning 1. Tim. 1,15-17.  
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til Timotheus: 

Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Jesus Kristus, vor Herre, fordi han 
har vist mig tillid ved at tage mig i sin tjeneste, skønt jeg tidligere var en spotter 
og forfølger og fór frem med vold. Men jeg fandt barmhjertighed, for i min 
vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, og vor Herres nåde har været ud over 
alle grænser med tro og kærlighed i Jesus Kristus - troværdigt er det ord og al 
modtagelse værd! For Jesus Kristus kom til verden for at frelse syndere, og af 
dem er jeg den første. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg 
kunne være den første, Jesus Kristus viste hele sin langmodighed på, til 
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eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Evighedernes 
konge, den ukrænkelige, usynlige, eneste Gud være ære og pris i evighedernes 
evigheder! Amen. 
 

Evangelium: Matt. 20,20-28 
A har Matt. 20,20-28. B og C har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, 
kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende: 
»Hvad vil du?«  Hun sagde til ham: »Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit 
rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre side.«  Jesus svarede: »I 
ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?«  »Ja, vi 
kan,« svarede de. Han sagde til dem: »Mit bæger skal I vel drikke, men sædet 
ved min højre og ved min venstre side står det ikke til mig at love nogen; det 
give til dem, som min Fader har bestemt det for.« 

Da de ti andre hørte det, blev de ærgerlige på de to brødre. Men Jesus kaldte 
dem til sig og sagde: »I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at 
stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt 
jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil 
være den første blandt jer, skal være jeres træl, ligesom Menneskesønnen heller 
ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som 
løsesum for mange.« 
 

 
 

14. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som ved dit salige ord og din hellige 
dåb nådig har hjulpet os ud af syndens uophørlige plage og endnu daglig 
beviser os din nådige hjælp i alt det, vi behøver; vi beder dig, opvæk vore 
hjerter, så vi aldrig glemmer disse velgerninger, men stadig lever i din frygt og 
i tilliden til din barmhjertighed og altid takker og priser dig med et glad hjerte, 
ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i 
Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
vi beder dig vogte din kirke, 
tag ikke din nåde fra os noget øjeblik, 
for uden dig glider alt menneskeligt ud i død. 
Vær altid rede med hjælp,  
hold os tilbage fra alt det, der fører til fortabelse,  
styr os hen imod det, der tjener os til frelse, 
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 
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Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 103,1b-13(22) 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: 1. Sam. 2,1-9). C har Salme 103,1b-22. N har 
Salme 146. 
 
Salmisten skriver: 

Min sjæl, pris Herren, og alt i mig skal prise hans hellige navn. Pris Herren, 
min sjæl, og glem ikke hans gerninger. Han tilgiver alle dine sygdomme. Han 
redder dit liv fra graven, han kroner dig med troskab og barmhjertighed. Han 
mætter dig med gode gaver, og du bliver ung igen som ørnen. 

Herren handler retfærdigt og retsindigt mod alle de undertrykte. Han lærte 
Moses sine veje og israelitterne sine gerninger. Herren er barmhjertig og nådig, 
sen til vrede og rig på troskab. Han anklager ikke for evigt og vredes ikke 
bestandigt. Han gengælder os ikke vore synder og lønner os ikke efter vor 
skyld. Så højt som himlen er over jorde, så stor er hans trosakb mod dem der 
frygter ham. Så langt som øst liggger fra vest, så langt fjerner han vore 
overtrædelser fra os. Som en fader viser kærlighed mod sine børn, viser Herren 
kærlighed mod dem der frygter ham.  

(14-22) 
[For han ved, hvordan vi er skabt, husker på, at vi er støv. Menneskets liv er 

som græsset, det blomstrer som markens blomster. Vinden blæser hen over det, 
og det er der ikke mere, amn kan ikke se, hvor det stod. Men Herrens troskab 
varer til evig tid, hans retfærdighed når til børnenes børn for dem der frygter 
ham og holder hans pagt, husker hans bud og opfylder dem. Herren har rejst 
sin trone i himlen, han hersker som konge over alle. 

Pris Herren, I hans engle, I stærke krigere, der udfører hans befaling i lydig-
hed mod hans ord. Pris Herren, alle hans hære, I tjenere, der udfører hans 
ønske. Pris Herren, alle hans skaberværker over alt i hans rige. Pris Herren, min 
sjæl.]   
 

Læsning fra Det nye Testamente: Gal. 5,(16)22-25 
A har Gal. 5,16-24. B har samme tekst. C anvender perikopen i kortere form (Gal. 5,22-25) til Be-
dedag og har her som udgangslæsning 2. Tim. 2,8-13 og som tredje prædiketekst Rom. 7,14-25 
eller Ap.G. 14,8-22. Æ har Gal. 5,13-24. N har 1. Tess. 5,15-24. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til galaterne: 

(16b-21) 
[I skal leve i Ånden, så vil I aldrig følge kødets lyst. For kødets lyst står Ån-

den imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I 
ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af Ånden, er I ikke under loven. Kødets 
gerninger er velkendte: løsagtighed, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, 
trolddom, fjendskaber, kiv, strid, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, 
misundelse, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på for-
hånd, som jeg før har sagt, at de, der gør den slags, ikke skal arve Guds rige.] 

(22-25) 
Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, god-

hed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er loven ikke imod! De, som 
hører Jesus Kristus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og 
begæringerne. Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. 
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Eller Rom. 7,15-19 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Jeg forstår ikke mine handlinger. Hvad jeg vil, det gør jeg ikke, og hvad jeg 
afskyr, det gør jeg. Men gør jeg det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er 
god, Men så er det ikke længere mig, som handler, men synden, som bor i mig. 
Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor intet godt. Viljen har jeg, men udføre det 
gode kan jeg ikke. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg 
ikke vil, det gør jeg. 
 

Evangelium: Luk. 17,11-19 
A har Luk. 17,11-19. B og C har samme tekst. N har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og 
Galilæa. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske. De 
standsede op langt fra ham og råbte: »Jesus, Mester, forbarm dig over os!«  Da 
han så dem, sagde han: »Gå hen og bliv undersøgt af præsterne!«  Og mens de 
var på vej derhen, blev de rene. Én af dem vendte tilbage, da han så, at han var 
blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig ned foran Jesu 
fødder med ansigtet mod jorden og takkede ham. Og han var en samaritaner. 
Jesus spurgte: »Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne 
fremmede, som er vendt tilbage for at give Gud æren?« Og han sagde til ham: 
»Stå op og gå herfra! Din tro har frelst dig.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 39,5-14 
A og B har ingen tekst. C har Salme 39,2-14. N har Salme 103,1-6. 
 
Salmisten skriver: 

Lær mig livets korthed at kende, Herre, hvor mange dage der er mig tilmålt, 
så jeg kan vide, hvornår jeg skal herfra! Mine dage måler du ud i håndsbredder, 
min livstid er som intet for dig. Der står mennesket, og er kun som et vindpust! 
Det vandrer af sted som en skygge, samler rigdomme til ingen nytte, og ved 
ikke engang, hvem der får dem. 

Hvad har jeg så at vente på, Herre? Mit håb står til dig! Fri mig da for alle 
mine synder, skån mig for tåbens spot. Jeg vil tie og ikke åbne munden, for det 
er dig der har påført mig lidelser. Fjern dem nu fra mig, for jeg går til under din 
vældige hånd. Når du straffer en mand for hans synd, så knuser du al hans 
pragt som et møl - mennesket er kun som et vindpust! 

Lyt til min bøn, Herre, hør mit skrig, vær ikke tavs, når jeg græder. For jeg er 
kun gæst hos dig, en fremmed som alle mine fædre. Flyt dit blik fra mig, så jeg 
bliver glad igen, før jeg går bort og ikke er mere. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 2. Tim. 2,8-13 
A har Ap.G. 3,1-10. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen. Æ har Rom. 8,1-3. N har Ef. 
5,15-20. S har på 4. S. e. H3K Jak. 5,13-16 forud for Joh. 5,1-14. 
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Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til Timotheus: 
Husk på Jesus Kristus, som er opstået fra de døde og er af Davids slægt ifølge 

mit evangelium; for det lider jeg ondt, ja, er i fængsel som en forbryder. Dog, 
Guds ord er ikke bundet. Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes skyld, for at 
også de kan få frelsen ved Jesus Kristus med evig herlighed - troværdigt er det 
ord! 

For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham; holder vi ud, skal vi 
også være konger med ham; fornægter vi ham, vil han også fornægte os; er vi 
utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke. 
 

Evangelium: Johs. 5,1-15 
A har Joh. 5,1-15. B har samme tekst. C har samme perikope i udvidet form Joh. 5,1-18. N har 
samme tekst som A. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Derefter indtraf en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved 
Fåreporten i Jersalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda; den har 
fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som 
ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider kom Herrens 
engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i 
vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. 
Dér lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og 
vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham: »Vil du 
være rask?«  Den syge svarede: »Herre, jeg har ingen til at hjælpe mig ned i 
dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før 
mig.«  Jesus sagde til ham: »Rejs dig op, tag din båre og gå!«  Straks blev 
manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. 

Men det var sabbat den dag; derfor sagde jøderne til ham, som var blevet 
helbredt: »Det er sabbat; du har ikke lov til at bære din båre.«  Han svarede 
dem: »Det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig: Tag din båre og 
gå.«  De spurgte ham: »Hvem var de mand, der sagde til dig: Tag den og gå?«  
Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var; for Jesus var 
forsvundet på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham 
på tempelpladsen og sagde til ham: »Nu er du blevet rask; synd ikke mere, for 
at der ikke skal ske dig noget værre.« Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at 
det var Jesus, der havde gjort ham rask. 
 

 
 

15. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for alle dine velgerninger, at 
du har givet os livet og nådig sørget for os indtil denne dag. Vi beder dig, tag 
ikke din velsignelse fra os, men bevar os fra gerrighed, at vi må tjene og elske 
dig alene, holde fast ved dig og ikke have pengene til afgud, men sætte alt vort 
håb, trøst og tillid til din nåde, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og 
til evighed! 
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Eller 
Herre vor Gud,  
vi beder dig for din kirke: 
Lad din barmhjertighed utrætteligt rense og befæste den. 
Uden dig kan kirken ikke trives, ikke bestå, 
derfor vis os nåde, behold os altid under dit styre 
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed og til evighed. 

 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 1. Mos. 8,20-22 +9,12-16 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: 1. Mos. 8,20-9,3). C har 1. Mos. 8,15-22 +9,9-16. N 
og S har 1. Kong. 17,8-16. 
 
Denne hellige lektie skrives i første Mosebog: 

Derpå byggede Noa et alter for Herren og af alt det rene kvæg og af alle de 
rene fugle bragte han brændofre på alteret. Da Herren indåndede den liflige 
duft, sagde han til sig selv: »Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af 
menneskene, for de vil kun det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere 
udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort. Så længe jorden står, skal såtid 
og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre.«  

Og Gud sagde: »Dette er tegnet på den evige pagt, som jeg indstifter mellem 
mig og jer og alle levende væsener hos jer: Jeg sætter min bue i skyerne. Den 
skal være tegn på pagten mellem mig og jorden. Når jeg samler skyer over 
jorden, og buen kommer til syne i skyerne, da husker jeg på pagten mellem mig 
og jer og alle levende væsener, alt levende, og så skal vandet aldrig mere blive 
til en flod, der tilintetgør alt levende. Når buen viser sig i skyerne, vil jeg se den 
og huske på den evige pagt, som er mellem Gud og alle levende væsener, alt 
levende på jorden.« 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Gal. 6,1-8 
A har Gal. 5,25-6,10. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning, enten i 
kort form Gal. 6,2-5, eller i lang form Gal. 5,25-6,8. N har samme perikope i en lidt anden 
beskæring Gal. 5,25-6,5. S har Fil. 4,11-13. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til galaterne: 

Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har Ånden, 
hjælpe ham til rette med mildhed; og pas på, at du ikke selv bliver fristet. Bær 
hinandens byrder, så opfylder I Kristi lov. Hvis nogen mener, at han er noget, 
skønt han ikke er noget, er det selvbedrag. Enhver må selv vurdere sin 
handling, og så have sin tilfredshed for sig selv og ikke over for andre. Hver 
enkelt skal bære det, som er pålagt ham. Den, der undervises i ordet, skal dele 
alt godt med den, der underviser. Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. 
Hvad et mennesker sår, skal det også høste: den, der sår i kødet, skal høste 
fordærv af sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden. 
 

Evangelium: Matt. 6,24-34 
A har Matt. 6,24-34. B og C har samme tekst. N og S har samme tekst. 
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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Ingen kan tjene to herrer. Han vil jo enten hade den ene og el-
ske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke 
tjene både Gud og mammon. 

Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at 
spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end 
maden, og legemet mere end tøjet? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke 
og samler ikke i lade, og jeres himmelske Fader giver dem føden. I er langt 
mere værd end de. Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? 
Og hvorfor bekymrer I jer for tøj? Se, hvordan marken liljer gror; de arbejder 
ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomon i al sin pragt var 
klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i 
morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere da ikke jer, I lidettroende? I må altså 
ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise eller drikke? 
Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette er hedningerne optaget af, men 
jeres himmelske Fader ved, at I trænger til alt dette. Søg først Guds rige og hans 
retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede 
for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. 
Hver dag har nok i sin plage.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 73,23-28 
A og B har ingen tekst. C har Salme 73,23-28. N og S har 5. Mos. 4,29-31.  
 
Salmisten skriver: 

Jeg er altid hos dig, min højre hånd holder du fast. Du leder mig med dit råd, 
og siden tager du mig bort i herlighed. Hvem har jeg ellers i himlen? Når jeg er 
hos dig, savner jeg intet på jorden. Om end min krop og mit hjerte bliver til in-
tet, er Gud altid mit hjertets klippe og min del. 

Se, de der er fjernt fra dig, går til grunde, du ødelægger alle, der er dig utro. 
Men at leve Gud nær er min lykke, jeg tager tilflugt til Herren, så jeg kan for-
tælle om alle dine gerninger. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ap.G. 8,26-39 
A har Ap.G. 8,26-39. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen og har som tredje 
prædiketekst Kol. 2,9-15. N har Fil. 4,10-13. S har Ap.G. 4,32-35. 
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: 

Herrens engel talte til Filip og sagde: »Bryd op og gå sydpå ad den vej, der 
går fra Jerusalem til Gaza; den er øde.«  Og Filip brød op og gik. Der var en 
ætioper, en mægtig hofmand hos ætiopiernes dronning Kandake, som for-
valtede alle hendes skatte; han var kommet til Jerusalem for at tilbede og var på 
vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Ånden sagde til Filip: »Gå 
hen til den vogn og hold dig op ad den!« Filip løb derhen, og da han hørte 
manden læse af profeten Esajas, spurgte han: »Forstår du også det, du læser?« 
Han svarede: »Hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder 
mig?«  Og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det 
afsnit i Skriften, han læste, var dette: Som et får, der føres til slagtning, som et 
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lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund. I for-
nedrelsen blev hans dom ophævet. Hvem kan fortælle om hans slægt? For hans 
liv blev revet bort fra jorden. 

Hofmanden spurgte Filip: »Sig mig, hvem er det, profeten taler om her? Er 
det sig selv, eller er det en anden?«  Filip begyndte så at tale, og ud fra dette 
skriftsted forkyndte han for ham om Jesus. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom 
de til noget vand, og hofmanden sagde: »Se, dér er vand, hvad hindrer mig i at 
blive døbt?«  Filip sagde: »Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske.«  Han 
svarede: »Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds Søn.«  Han befalede, at vognene 
skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden, og Filip 
døbte ham. Men da de kom op af vandet, tog Herrens ånd Filip bort, og 
hofmanden så ham ikke mere; han fortsatte sin rejse med glæde. 
 

Evangelium: Luk. 10,38-42 
A har Luk. 10,38-42. B og C har samme tekst. N og S har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

På deres vandring kom Jesus engang ind i en landby. En kvinde ved navn 
Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved 
Herrens fødder og lytede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af det 
huslige. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader 
mig være alene om at sørge for det hele? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe 
mig.«  Herren svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er 
urolig for mange ting. Men ét er nødvendigt. Maria har valgt den gode del, og 
den skal ikke tages fra hende.« 
 
 

 

16. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som har ladet din Søn blive menneske, 
for at han ved sin død skulle betale for vore synder og frelse os fra den evige 
død; vi beder dig, bevar os i dette håb, så vi ikke tvivler om, at ligesom vor 
Herre Jesus Kristus med sit ord opvakte døde, således vil han også på den 
yderste dag opvække os og gøre os til evig tid salige, han, som med dig lever 
og regerer i Hellligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
lad din nåde altid omslutte os på vor vandring,  
ile foran os, følge bag ved os,  
så vi hele tiden er opmærksomme på de gerninger  
du har lagt hen til os at udføre  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 

 



16. søndag efter trinitatis  222 

10/02/20 

222 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Job 19,23-27a 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Job 19,25-27a). C har Job 3,11-22. 
N har Job 19,25-27. S har Es. 26,19. 
 
Denne hellige lektie skrives i Jobs Bog 

Gid mine ord dog var skrevet ned! Gid de var nedfældet på skrift, for evigt 
indridset i klippen, med en griffel af jern og med bly. Dog ved jeg, at min løser 
lever, engang skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit 
kød er tæret bort, skal jeg skue Gud; ham skal jeg skue, ham og ingen anden 
skal mine øjne se. 
 
Note: Som mulig erstatning for ovenstående tekst kan f.eks. foreslås 2. Mos. 14,10-22 
(Overgangen over Det døde Hav) eller Jer. 31,15-17. 
 

Eller Salme 139,1b-12 
(se anden række) 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ef. 3,13-21 
A har Ef. 3,13-21. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning til 19. S. e. 
Trin. og anvender her Rom. 8,38-39 som udgangslæsning. N har Rom. 8,18-23. S har 2. Kor. 4,7-
11. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: 

Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres 
skyld. De er en ære for jer.  

Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem hver slægt i himlen og på 
jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give 
jer styrke i det indre menneske ved sin Ånd, så at Kristus ved troen bor i jeres 
hjerter og I er rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så I sammen med alle 
de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og 
dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I 
fyldes med hele Guds fylde.  

Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, 
hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i menigheden og i Jesus Kristus i 
alle slægtled i evighedernes evighed! Amen. 
 

Evangelium: Luk. 7,11-17 
A har Luk. 7,11-17. B og C har samme tekst. N og S har samme tekst, men anvender den til 2. 
række. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor ska-
re ledsagede ham. Men da han nærmede sig byporten, blev en død båret ud. 
Han var sin mors eneste søn, og hun var enke. En stor skare fra byen fulgte 
hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd ikke!«  
Så gik han hen og rørte ved båren. Bærerne standsede op, og han sagde: »Unge 
mand, jeg siger dig: Rejs dig op!«  Så satte den døde sig op og begyndte at tale, 
og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: 
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»En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk.« Og denne 
beretning om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 139,1b-21 
A og B har ingen tekst. C har Salme 139,1b-12. N har Hos. 6,1-3.  S har Es. 38,17-20. 
 
Salmisten skriver: 

Herre, du ransager mig og kender mig. Du kender mig, hvad enten jeg sidder 
eller står, selv på afstand mærker du, hvad jeg vil. Du har rede på, om jeg går 
eller ligger, og alle mine veje er du fortrolig med. Før et ord er blevet til på min 
tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig og 
lægger din hånd på mig. Din indsigt er for underfuld for mig, den er 
utilgængelig, jeg fatter den ikke. 

Hvor skulle jeg flygte hen for din vrede? Hvordan skulle jeg slippe bort fra 
dig? Stiger jeg op til himlen, er du der, lægger jeg mig i dødsriget, er du der. 
Låner jeg morgenrødens vinger eller slår jeg mig ned, hvor havet ender - også 
der leder du mig, og din hånd holder mig fast. Og siger jeg: »Mørket skal 
dække mig, og lyset blive til nat omkring mig!« så er mørket dog ikke mørkt for 
dig, og natten er lys som dagen, ja, mørket er som lyset. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 15,21-28 
A har 1. Kor. 15,21-28. B har samme epistel i 2. række, men den er kombineret med en anden 
evangelietekst. C anvender perikopen som tredje prædiketekst. N har (i 1. række) 2. Tim. 1,9-
12a. S har (også i 1. række) Hebr. 2,14-15. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet 
ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle få liv med 
Kristus. Men det sker i rækkefølge: Kristus som førstegrøden, dernæst, når han 
kommer, de som hører Kristus til. Derefter kommer enden, når han har 
tilintetgjort al magt og myndighed og kraft og overgiver Riget til Gud Fader. 
For Kristus skal være konge, »til han får lagt alle fjender under hans fødder;«  
og som den sidste fjende tilintetgøres døden, for »alt har han lagt under hans 
fødder«  - og når det hedder »alt«, er det klart, at undtaget er kun Gud, der har 
lagt alt under ham. Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv 
underordne sig under ham, som har lagt under ham, for at Gud kan være alt i 
alle. 
 

Evangelium: Johs. 11,19-45 
A har Johs. 11,19-45. B anvender perikopen i 3. række og har i 2. række Johs. 11,1-16. C har 
samme tekst. N har perikopen i ændret beskæring i 1. række. S har også perikopen i 1. række i 
næsten samme beskæring som N Johs. 11,17-27 +38-44. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen 
over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde 
ham; men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus: »Herre, 
havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du 
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beder Gud om, vil Gud give dig.«  Jesus sagde til hende: »Din bror skal opstå.« 
Martha sagde til ham: »Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den 
yderste dag.«  Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror 
på mig, skal leve, om end han dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal 
aldrig i evighed dø. Tror du det?«  Hun svarede: »Ja, Herre, jeg tror, at du er 
Kristus, Guds Søn, han, som kommer til verden.« 

Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster 
Maria og sagde: »Mesteren er her og kalder på dig.«  Da Maria hørte det, rejste 
hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i 
landsbyen, men var stadig dér, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som 
var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og 
ville ud; de fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at 
græde dér. 

Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for fødderne 
af ham og sagde: »Herre, havde du været her, var min bror ikke død.«  Da Jesus 
så hende græde og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han 
stærkt opbragt og kom i oprør og sagde: »Hvor har I lagt ham?«  »Herre, kom 
og se!« svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne: »Se, hvor han elskede 
ham.«  Men nogle af dem sagde: »Kunne han, som åbnede den blindes øjne, 
ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død?« 

Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en 
klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde: »Tag stenen væk!«  
Martha, den dødes søster, sagde til ham: »Herre, han stinker allerede; han 
ligger der jo på fjerde dag.«  Jesus sagde til hende: »Har jeg ikke sagt dig, at 
hvis du tror, skal du se  Guds herlighed?«  Så tog de stenen væk. Jesus så op 
mod himlen og sagde: »Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt  mig. Selv vidste 
jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at 
jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig.«  Da han havde sagt det, 
råbte han med høj røst: »Lazarus, kom herud!«  Den døde kom ud, med 
strimler af linned viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om 
ansigtet. Jesus sagde til dem: »Løs ham og lad ham gå.« 

Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde 
gjort, kom nu til tro på ham. 
 
 

 

17. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil 
lede og styre os således, at vi altid bevares i sand Gudsfrygt og ikke ophøjer os 
selv, men flittigt hører dit ord og holder søndagen hellig, for at vi kan helliggø-
res, så vi sætter al vor fortrøstning og håb til din Søn, Jesus Kristus, at han alene 
er vor retfærdighed og forløsning, bedrer vort liv efter dit ord og vogter os for 
al forargelse, indtil vi ved din nåde i Kristus bliver til evig tid salige, han, som 
med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! 

Eller 
Herre vor Gud, 
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hjælp dit folk, for vi er i fare. 
Rundt omkring os påkalder man ånder, tilbeder dæmoner. 
Hjælp os at tage afstand fra disse løgnemagter, 
og følge dig med et rent og udelt sind,  
du, der ene er sand Gud, og med Søn og Helligånd lever og regerer,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 19,1b-7 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 40,2-9). C har (i 2. række) Salme 19,1b-7.   
 
Salmisten skriver: 

Himlen fortæller om Guds ære, hvælvingen taler om hans hænders værk, dag 
beretter til dag, nat meddeler sin viden til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, 
der høres ingen stemme, men dens målesnor spænder over hele jorden, og dens 
budskab når ud til verdens ende. På himlen har han rejst et telt til solen, den 
går ud af sit brudekammer som en brudgom og gennemløber sin bane glad 
som en helt. Den står op ved himlens ene ende og går ned ved den anden, intet 
er skjult for dens glød. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ef. 4,1-6 
A har Ef. 4,1-6. B har samme tekst. C bruger perikopen som udgangslæsning.  
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: 

Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer til at leve, så det svarer til 
det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over 
med hinanden i kærlighed, ivrige efter at fastholde enhed i Ånden med fredens 
bånd: Ét legeme og én Ånd, som I også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, 
én dåb; én Gud og alles Fader, som er over alle, hos alle og i alle. 
 

Evangelium: Luk. 14,1-11 
A har Luk. 14,1-11. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen og har her Mark. 2,14-22. N 
og S anvender heller ikke perikopen. C har i 2. række Luk. 13,10-17. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Engang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende 
farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Da stod der foran ham en mand, 
som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: »Er 
det tilladt at helbrede på sabbaten eller ej?«  Men de sagde ingenting. Så rørte 
han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem: 
»Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke 
straks trække dem op, selv om det er på en sabbat?«  Det kunne de ikke svare 
på. 

Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste plad-
ser ved bordet, fortalte ham den en lignelse: »Når du bliver indbudt til et 
bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er 
fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til 
dig: Giv ham din plads! Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, 
når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, 
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der indbød dig, kan komme og  sige: Min ven, sæt dig højere op! Så bliver du 
hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, 
og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 40,2-6 
A og B har ingen tekst. C har (i 1. række) Jer. 33,10-11 +14-16. N har (i 1. række) Es. 1,12-17. 
 
Salmisten skriver: 

Jeg satte alt mit håb til Herren. Da bøjede han sig ned til mig og hørte mit råb, 
og han trak mig op af den øde grav, op af slam og dynd, og satte min fod på 
klippen, så jeg kunne stå fast. Og han lagde mig en ny sang i munden, en 
lovsang til vor gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. 

Lykkelig den der tager sin tilflugt til Herren og ikke vender sig til dæmoner 
og falske væsener. Store ting har du gjort, Herre, min gud, store er dine undere 
og planer med os, ingen kan sammenlignes med dig! Jeg vil fortælle og berette 
om den, men de er for mange, de kan ikke opregnes. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Judas v. 20-25 
A har Judas v. 20-25. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen og har som tredje 
prædiketekst 1. Kor. 12,2-11. Æ har Gal. 1,6-12. N har (i 1. række) Rom. 14,1-8. F har Kol. 2,16-23 
forud for Mark. 2,18-28. 
 
Epistlen skrives i Judasbrevet: 

Men I, mine kære, skal fremdeles bygge jeres liv på jeres hellige tro og bede i 
Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre 
Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogle, I skal være 
barmhjertige imod; det er dem, som tvivler. Der er andre, som I skal frelse ved 
at rive dem ud af ilden. Der er andre igen, som I skal være barmhjertige imod, 
men med frygt, så I endog skyr den kjortel, som er plettet af deres syndige 
legeme. 

Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, 
pletfri og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, 
ham tilhører ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og 
i alle evighederne! Amen. 
 

Evangelium: Mark. 2,14-22 
A har Mark. 2,14-22. B har samme perikope i en kortere form Mark. 2,18-22. C har samme tekst 
som A, men anvender den i 1. række. N har perikopen i 1. række og i en anden beskæring 
Mark. 2,18-28.  
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: 

Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus’ søn, sidde ved toldboden, og han 
sagde til ham: »Følg mig!«  Og han rejste sig og fulgte ham. Senere lå Jesus til 
bords i hans hus, og mange toldere og syndere lå til bords sammen med ham 
og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt 
farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere. spurgte de hans 
disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?«  Men da Jesus 
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hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. 
Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.« 

Johannes’ disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og 
spurgte: »Hvorfor faster Johannes’ disciple og farisæernes disciple, men dine 
disciple faster ikke?«  Jesus svarede dem: »Kan bryllupsgæsterne faste, mens 
brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan 
de ikke faste. Men der kommer de dage, da brudgommen er taget fra dem, og 
den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel 
kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og 
ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og 
både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!« 
 
 
 

18. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi bekender, at vi er syndere; din vilje 
kender vi, men vi er skrøbelige og formår ikke at gøre efter den. Kød og blod er 
os for stærkt, og den onde fjende, Djævelen, vil ej heller lade os i fred. Derfor 
beder vi dig, udgyd din Helligånd i vore hjerter, så vi med en fast tro holder os 
alene til din Søn, Jesus Kristus, trøster os ved hans lidelse og død, tror 
syndernes forladelse ved ham og således lever helligt her på jorden, indtil vi 
ved din nåde saligt bortdør fra denne onde verden, ved din elskede Søn, Jesus 
Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand 
Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
din barmhjertighed er vor eneste redning,  
grib ind og overtag styret over vore hjerter,  
for uden din barmhjertighed kan vi ikke leve som du vil have det,  
du, der med Søn og Helligånd lever og regerer,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 40,18-25 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 2,1-8). C har Es. 40,18-31. N har Salme 
73,23-28. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Med hvem vil I sammenligne Gud, hvilken sammenligning vil I bruge om 
ham? Et gudebillede støbes af en håndværker, en guldsmed beklæder det med 
guld, og han smeder sølvkæder til det. Man vælger træ,. der ikke rådner, og 
søger sig en dygtig håndværker til at opstille et gudebillede, der ikke vakler. 
Ved I det ikke, har I ikke hørt det, er det ikke fortalt jer fra begyndelsen? Har I 
ikke fra jordens grundlæggelse indset, at det er ham, der troner over den vide 
jord, mens alle dens beboere er som græshopper? Han breder himlen ud som 
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en dug, slår den ud som et telt, han kan bo i. Fyrsterne gør han til intet, jordens 
dommere til tomhed. Knap er de plantet, knap er de sået, knap har de slået rod 
i jorden, før han puster på dem, så de visner, og stormvinden fejer dem bort 
som strå. "Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige?" siger den 
Hellige. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 1,4-8 
A har 1. Kor. 1,4-8. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning. N har 
samme tekst i lidt udvidet form 1. Kor. 1,4-9. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Jesus 
Kristus. For ved ham er I blevet rige på alt, på tale og på kundskab, ligesom 
vidnesbyrdet om Kristus har fået fast grund hos jer, så I ikke mangler nogen 
nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil 
også gøre jer faste til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi 
dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin Søn, Jesus Kristus, vor 
Herre. 
 

Evangelium: Matt. 22,34-46 
A har Matt. 22,34-46. B har samme tekst. C har samme tekst samt som et synoptisk alternativ 
Mark. 12,28-34. N har Mark. 12,28-34. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, sam-
ledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte for at sætte ham på prøve: 
»Mester, hvad er det største bud i loven?«  Han sagde til ham: »‘Du skal elske 
Herren, din Gud, af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’  Det er 
det største og vigtigste bud. Men et andet er dets lige: ‘Du skal elske din næste 
som dig selv.’ På de to bud hviler hele loven og profeterne.« 

Mens farisæerne var forsamlede, spurgte Jesus dem: »Hvad mener I om Kri-
stus? Hvis søn er han?«  De svarede: »Davids.«  Han sagde til dem: »Hvordan 
kan David så ved Ånden kalde ham herre og sige: Herren sagde til min herre: 
Sæt dig ved min højre hånd, til jeg får lagt dine fjender under dine fødder? Når 
David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn?«  Ingen 
kunne svare ham med et ord, og fra den dag turde heller ingen mere spørge 
ham. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 123,1-4 
A og B har ingen tekst. C har Salme 34,1b-9. 
 
Salmisten skriver: 

Jeg løfter mine øjne til dig, du der bor i himlen. Som trælles øjne følger deres 
herres hånd og trælkvindens øjne følger herskerindens hånd, sådan er vore 
øjne vendt mod Herren, vor gud, til han er os nådig. Vær os nådig, Herre, vær 
os nådig! Vi er mætte af foragt. Vi er overmætte af de sorgløses spot, de 
frækkes foragt. 
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Eller Salme 34,1b-9 
 
Salmisten skriver: 

Jeg vil prise Herren til alle tider, altid er der lovsang i min mund. Jeg jubler 
over Herren, det hører de hjælpeløse med glæde. Pris Herren med mig, sam-
men vil vi hylde hans navn! 

Da jeg søgte Herren, svarede han mig, og for al min angst har han befriet 
mig. De retter blikket mod ham og lyser af glæde, ingen skal blive beskæmmet. 
Da den hjælpeløse kaldte, hørte Herren ham, og han reddede ham af al hans 
nød. Herrens engle slår lejr om dem, der frygter ham, for at frelse dem. Smag 
og se, at Herren er god. Lykkelig den der søger tilflugt hos ham! 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Johs. 4,12-16a 
A har 1. Johs. 3,1-8. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen og har som tredje 
prædiketekst Gal. 5,13-24. 
 
Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: 

Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, 
og hans kærlighed har nået sit mål i os. At vi bliver i ham og han i os, ved vi af, 
at han har givet os af sin Ånd. Vi har set og bevidner, at Faderen har sendt sin 
Søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds Søn, i ham bliver 
Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har 
til os. 
 

Evangelium: Johs. 15,1-11 
A har Johs. 15,1-11. B og C har samme tekst.  
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus sagde: »Jeg er det sande vintræ, og min Fader er vingårdsmanden. Hver 
gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer 
frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på 
grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en 
gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan 
kan I det heller ikke, uden I bliver i mig. Jer er vintræet, I er grenene. Den, der 
bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet 
intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes ud som en gren og visner; man 
samler dem sammen og kaster dem på  ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver 
I mig og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved 
herliggøres min Fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. 

Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis 
I holder  mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min Faders 
bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan 
være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.« 
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19. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Almægtige, evige Gud! Du, som ved din Søn, Jesus Kristus, nådig hjalp det 
lamme menneske både til sjæl og legeme; vi beder din grundløse barmhjer-
tighed, vær også os nådig og tilgiv os alle vore synder; styrk vor tro med dit 
ord og din Helligånd og led os således, at vi ikke selv giver årsag til sygdom 
eller anden ulykke, men altid bevares i ærefrygt for dig og således fries for både 
timelig og evig vrede og straf, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og 
til evighed! 

Eller 
Almægtige og barmhjertige Gud,  
ødelæggende magter truer os fra alle sider,  
vær nådig, Gud, hold dem borte,  
så at vi friske på sjæl og legeme, frie og glade i sindet,  
kan gå i gang med det arbejde du har sat os til at udføre  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 

 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 36,6-10 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 36,6-10). C har Salme 36,6-10. N og S har 1. 
Mos. 15,1-6. 
 
Salmisten skriver: 

Herre, din troskab bor i himlen, din trofasthed når til skyerne. Din retfærdig-
hed er som gudebjergene, dine domme er som det store dyb. Herre, du frelser 
mennesker og dyr. Hvor er din troskab dyrebar, Gud; mennesker søger tilflugt i 
skyggen af dine vinger. De mætter sig ved overfloden i dit hus, og du slukker 
deres tørst ved din herlige bæk. Hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ef. 4,22-28 
A har Ef. 4,22-28. B har samme tekst. C bruger ikke perikopen og har som udgangslæsning Ef. 
3,13-21. N har Rom. 4,1-8. S har Ef. 6,10-18. F har 1. Johs. 5,4-6. T har Ef. 4,22-32. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: 

Sammen med jeres tidligere liv skal I aflægge det gamle menneske, som øde-
lægges af sine forføreriske lyster, og I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det 
nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og 
hellighed. 

Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden! For vi er hinandens 
lemmer. Vær blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, 
og giv ikke plads for Djævelen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal 
tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han 
har noget at give af til den, der har behov for det. 



19. søndag efter trinitatis  231 

10/02/20 

231 

 

Evangelium: Mark. 2,1-12 
A har Matt. 9,1-8. B har samme tekst. C har en synoptisk parallel Mark. 2,1-12. N og S anvender 
også Markus-versionen. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: 

Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at 
han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang 
var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til 
ham med en lam mand; han blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne 
komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, 
hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme 
mand ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: »Mit barn, dine 
synder tilgives dig.«  Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i 
deres hjerte: »Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive 
synder andre end én, nemlig Gud?«  Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de 
tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: »Hvorfor tænker I sådan i jeres 
hjerte? Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives, eller at 
sige: Rejs dig, tag din båre og gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har 
myndighed til at tilgive synder her på jorden« - siger han til den lamme: »Jeg 
siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!« Og han rejste sig, tog straks båren 
og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ud af sig selv og 
priste Gud og sagde: »Aldrig har vi set noget lignende!« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 1. Mos. 28,10-18 
A og B har ingen tekst. C har 1. Mos. 28,10-18. 
 
Denne hellige lektie skrives i første Mosebog: 

Jakob forlod Be’ersheba og begav sig til Harran. Undervejs kom han til stedet. 
Der overnattede han, for solen var gået ned. Han tog en af stenene og brugte 
den som hovedgærde og lagde sig til at sove på stedet dér. I drømme så han en 
stige, der stod på jorden og nåede helt op til himlen og Guds engle gik op og 
ned af den. Herren stod foran ham og sagde: »Jeg er Herren, din fader 
Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine 
efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal 
brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. Ved dig og dine efterkommere 
skal alle jordens slægter velsigne dig [sig ?] . Og jeg vil være med dig og bevare 
dig overalt, hvor du går hen; og jeg vil føre dig tilbage til dette land; jeg vil ikke 
forlade dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig.« 

Da Jakob vågnede, sagde han: »I sandhed, Herren er på dette sted, og jeg vid-
ste det ikke.«  Og han blev grebet af frygt og sagde: »Hvor er dette sted 
frygtindgydende! Det er jo selve Guds hus, det er himlens port!«  Om morge-
nen tog Jakob den sten, han havde brugt som hovedgærde, rejste den som 
massebe og hældte olie over den. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 12,12-20 
A har 1. Kor. 12,12-27. B har sammme tekst. C anvender perikopen som tredje prædiketekst. 
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Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle 
legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også 
med Kristus. For vi blev alle døbt med én Ånd til at være ét legeme, hvad enten 
vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi fik alle én Ånd at drikke. 

Et legeme består heller ikke kun af ét lem, men af mange. Siger foden: »Jeg er 
ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet,« er den dog alligevel en del af 
legemet, og siger øret: »Jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet,« er det 
dog ligefuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad blev der så af 
hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nu 
engang givet hvert enkelt lem dets plads på legemet, som han ville det. Hvis 
det hele kun var ét lem, hvad blev der så af legemet? Men nu er der mange 
lemmer, men ét legeme. 
 

Evangelium: Johs. 1,35-51 
A har Johs. 1,35-51. B anvender perikopen til 2. S. e. H3K og har her Johs. 9,1-7. C har samme 
tekst som A. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus kom-
me gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han 
sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde 
han: »Hvad vil I?«  De svarede: »Rabbi, hvor opholder du dig?« - Rabbi betyder 
Mester. Han sagde til dem: »Kom og se!«  De gik med og så, hvor han  opholdt 
sig, og blev hos ham den dag; det var ved den niende time. Andreas, Simon 
Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var 
fulgt efter Jesus. 

Først møder han sin bror Simon og siger til ham: »Vi har mødt Messias« - det 
betyder den Salvede. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde 
han: »Du er Simon, Johannes’ søn; du skal kaldes Kefas« - det er det samme 
som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til 
ham: »Følg mig!«  Filip var fra Bethsajda, fra den samme by som Andreas og 
Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet 
om i loven og også profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.«  
Nathanael spurgte: »Kan der komme noget godt fra Nazaret?«  Filip sagde til 
ham: »Kom og se!« 

Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: »Se, dér er 
sandelig en israelit, som er uden svig.«  Nathanael spurgte ham: »Hvor kender 
du mig fra?«  Jesus svarede ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du 
var under figentræet.«  Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds Søn, du er 
Israels konge.«  Jesus sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så 
dig under figentræet? Du skal få  større ting at se end det.«  Og han sagde til 
ham: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige 
op og stige ned over Menneskesønnen.« 
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20. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for din store barmhjertighed 
og nåde, at du ved dit ord har indbudt os til din himmelske bryllupsfest og ved 
Jesus Kristus forladt os alle vore synder. Men fordi fristelser, forargelser og 
farer daglig omringer os, og vi af os selv er skrøbelige og meget tilbøjelige til 
synden, beder vi dig, at du ved din Helligånd nådig vil vogte os imod fald, så 
vi ikke tvivler om din nåde, men altid må være iført din retfærdighed, ved din 
elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i 
Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
vi beder dig vise storsind mod os, dine tjenere.  
Bær over med os, lad dig forsone, giv os din fred,  
så vi på én og samme gang bliver renset for alt det vi har krænket dig med, 
og bliver i stand til at tjene dig med tryghed i sindet,  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Jer. 18,1-6 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Es. 5,1-7). C har (i 2. række forud for Matt. 22,1-
14) Jer. 18,1-6. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Jeremias: 

Det ord, som kom til Jeremias fra Herren: Gå ned til pottemagerens hus; der 
skal du få mine ord at høre. Jeg gik ned til pottemagerens hus; han sad og ar-
bejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at for-
me af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han 
nu ville have det. Da kom Herren ord til mig: Kan jeg ikke gøre som denne 
pottemager med jer, Israels hus? siger Herren. Som leret i pottemagerens hånd 
er I i min hånd, Israels hus. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ef. 5,15-21 
A har Ef. 5,15-21. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning.  
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: 

Pas derfor på, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Udnyt øjeblik-
ket, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er 
Herrens vilje. Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer 
fylde af Ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng 
og spil af hjertet for Herren, og sig altid vor Gud og Fader tak for alt i vor Herre 
Jesu Kristi navn.  I skal underordne jer hinanden i ærefrygt for Kristus. 
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Evangelium: Matt. 22,1-14 
A har Matt. 22,1-14. B har samme tekst. C anvender perikopen i 2. række og har i 1. række den 
hidtidige perikope fra 2. række Matt. 21,28-44.  
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: »Himmeriget ligner en kon-
ge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de 
indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre 
tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine 
okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til bryllup! Men de lod som 
ingenting og gik, én til sin mark, en anden til sin forretning. De andre greb hans 
tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte 
sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til 
sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå 
derfor ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I træffer, til 
brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de traf, onde 
og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at 
hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklædning på. 
Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden 
bryllupsklædning? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder 
og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og 
tænderskæren. Mange er kaldet, men få er udvalgt.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 5,1-7 
A og B har ingen tekst. C har (i 1. række) Ez. 18,24-32. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Jeg vil synge en sang om min ven, en kærlighedssang om hans vingård: Min 
ven havde en vingård på en frugtbar skråning. Han gravede den, rensede den 
for sten og plantede den til med vinstokke. Han byggede et vagttårn i den og 
udhuggede også en perse. Han ventede, at den ville give vindruer, men den 
gav vilddruer. Derfor, Jerusalems borgere, Judas mænd, døm mellem mig og 
min vingård. Hvad er der at gøre ved min vingård, som jeg ikke har gjort? Når 
jeg ventede vindruer, hvorfor gav den så vilddruer? Men nu skal jeg fortælle 
jer, hvad jeg vil gøre ved min vingård: Jeg vil fjerne hegnet om den, så den 
bliver afgnavet, nedrive muren om den, så den bliver trampet ned. Jeg lader 
den forfalde, den bliver hverken beskåret eller hakket, så den gror til med tjørn 
og tidsel, og skyerne forbyder jeg at give den regn. For Hærskarers Herres 
vingård er Israels hus, og Judas mænd hans yndlingsplante. Han ventede ret, 
men der kom uret, han ventede retfærdighed, men der kom kun skrig. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 11,25-32 
A har Rom. 11,25-32. B har samme tekst. C anvender perikopen som tredje prædiketekst til 10. 
S. e. Trin. og har her som tredje prædiketekst 1. Joh. 1,5-2,3. Æ har 1. Johs. 2,3-11. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal 
kende denne hemmelighed: En del af Israel er blevet forhærdet, indtil hed-
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ningerne fuldtalligt er kommet ind; så skal hele Israel frelses - som der står 
skrevet: »Forløseren skal komme fra Sion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. 
Dette er min pagt med dem, når jeg borttager deres synder.« 

I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld; men i for-
hold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. For sine 
nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. I var engang ulydige mod Gud, men 
har nu fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed; sådan er de nu 
også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer, for at også 
de kan finde barmhjertighed. For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at 
vise alle barmhjertighed. 
 

Evangelium: Matt. 21,28-44 
A har Matt. 21,28-44. B har samme tekst. C anvender perikopen i 1. række og har her den hid-
tidige perikope fra 1. række Matt. 22,1-14. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til 
den første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i vingården i dag. Men han sva-
rede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den an-
den søn og sagde det samme til ham. Han svarede: Ja, herre! men gik ikke 
derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje?« De svarede: »Den første.«  Jesus 
sagde til dem: »Sandelig siger jer jer: Toldere og skøger skal gå foran ind i Guds 
rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I 
troede ham ikke, men toldere og skøger troede ham Og skønt I så det, angrede I 
heller ikke bagefter og troede ham. 

Hør endnu en lignelse! Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og 
satte et gærde om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. 
Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden 
nærmede sig, sendte han sine tjenestefolk til bønderne for at få sin høst. Men 
bønderne greb han folk, og én pryglede de, en anden dræbte de, og en tredje 
stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde 
det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte: Min 
søn vil de vige tilbage for. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til 
hinanden: Det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb 
ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer 
kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder?«  De svarede ham: »Et ondt 
endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre bønder, som vil 
give ham høsten, når tiden er inde.« Jesus sagde til dem: »Har I aldrig læst i 
skrifterne: Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er 
Herrens eget værk, det er underfuldt for vore øjne? Derfor siger jeg jer: Guds 
rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der 
falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, knuser 
den.« 
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21. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Almægtige, evige Gud! Du, som ved din Søn har tilsagt os syndernes forla-
delse, retfærdighed og evigt liv; vi beder dig, at du ved din Helligånd vil op-
vække vore hjerter, så vi under daglig bøn i alle fristelser søger denne hjælp 
hos ham og i en fast tro på hans ord og forjættelse må få det, vi beder om, indtil 
vi endelig bliver salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med 
dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
vi, dit folk på jorden, beder dig, hvis godhed varer evigt:  
Vær du vort værn,  
så vi midt mellem alle fjendtlige magter  
kan leve i frihed med dig som beskytter,  
og i gerninger du kalder gode, kan elske, ære og prise dit navn  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 2. Kong. 5,1-5 +9-15 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: 1. Mos. 32,22-31). C har Job 2,1-13. 
 
Denne hellige lektie skrives i anden Kongebog: 

Aramæerkongens hærfører Na’aman nød stor respekt og var meget anset hos 
sin herre, for ved ham havde HERREN givet Aram sejr. Men manden var blevet 
spedalsk. Engang havde aramæerne på et af deres strejftogter bortført en lille 
pige fra Israels land, og hun var kommet i tjeneste hos Na’amans hustru. Hun 
sagde til sin frue: »Bare min herre dog kunne komme til profeten i Samaria. 
Han skulle nok helbrede ham for hans spedalskhed!«  Na’aman gik ind til sin 
herre og fortalte ham, at pigen fra Israels land havde sagt sådan og sådan, og 
Arams konge sagde: »Tag af sted! Jeg sender et brev med til Israels konge.«  
Na’aman begav sig så på vej. Han havde taget ti talenter sølv og sekstusind 
guldstykker med sig, desuden ti sæt festklæder. 

Da Na’aman kom med heste og vogn og gjorde holdt foran døren til Elishas 
hus, sendte Elisha bud ud til ham: »Gå hen og bad dig syv gange i Jordan, så 
bliver din hud rask, og du bliver ren.«  Men Na’aman blev vred og gik sin vej. 
Han sagde: »Jeg troede, at han selv ville være kommet ud og have stillet sig op 
og påkaldt HERREN, sin Gud, og ville have viftet med hånden mod det syge 
sted, så spedalskheden var forsvundet. Er Abana og Parpar, Damaskus’ floder 
måske ikke bedre end alt vand i Israel? Kunne jeg ikke bade i dem og blive 
ren?«  Så vendt han om og gik bort i vrede. 

Men hans tjenere kom hen til ham og sagde: »Fader, hvis profeten havde 
befalet dig noget svært, ville du så ikke have gjort det? Så meget mere nu, da 
han blot har sagt: Bad dig og bliv ren!«  Så gik han ned og dukkede sig syv 
gange i Jordan på gudsmandens befaling, og hans hud blev så rask som en lille 
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drengs, og han blev ren. Derefter vendte Na’aman tilbage til gudsmanden med 
hele sit følge. Da han var kommet derhen og var trådt frem for ham, sagde han: 
»Nu ved jeg, at der ikke er nogen gud på hele jorden undtagen i Israel. Tag nu 
imod en gave fra din tjener.« 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ef. 6,10-17 
A har Ef. 6,10-17. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: 

Iøvrigt, hent kraft fra Herren og hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde 
rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Vor kamp er ikke mod 
kød og blod, men mod myndighederne og magterne, mod verdensherskerne i 
dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himlen. Tag derfor Guds fulde 
rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Stå 
da fast med sandhed spændt som bælte om livet. Ifør jer retfærdighed som 
brynje. Som sko skal I bruge villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt 
skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle Den Ondes brændende pile. 
Tag frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. 
 

Evangelium: Johs. 4,46-53 
A har Johs. 4,46-53. B har samme tekst. C har samme tekst samt et supplerende alternativ Johs. 
9,1-12 +26-39. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus kom nu atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der 
var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at 
Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at 
komme med derned og helbrede hans søn; for han lå for døden. Da sagde Jesus 
til ham: »Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke.«  Den kongelige 
embedsmand svarede: »Herre, kom med derned, før mit barn dør.«  Jesus 
sagde til ham: »Gå hjem, din søn lever.«  Manden troede Jesus på hans ord og 
gik; og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og 
fortalte, at hans dreng var i live. Han spurge dem så ud om, i hvilken time han 
havde fået det bedre, og de svarede: »I går ved den syvende time forlod feberen 
ham.«  Da gik det op for faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus hav-
de sagt: »Din søn lever.«  Og han og hele hans husstand kom til tro. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Ez. 18,1-4a 
A og B har ingen tekst. C har Ez. 18,1-9. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Ezekiel: 

Herrens ord kom til mig;: Hvad er det for et ordsprog, I bruger om Israels 
land: Fædre spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder. 

Så sandt jeg lever, siger Gud Herren: I skal ikke mere bruge dette ordsprog i 
Israel. Alle menneskers liv tilhører mig; faderens liv såvel som sønnens liv til-
hører mig. 
 



21. søndag efter trinitatis  238 

10/02/20 

238 

Læsning fra Det nye Testamente: Johs. Åb. 3,7-13 
A har Johs. Åb. 3,7-13. B har samme tekst. C bruger perikopen som tredje prædiketekst.  
 
Denne hellige lektie skrives i Johannes’ Åbenbaring: 

Og skriv til englen for menigheden i Filadelfia: Dette siger den hellige, den 
sanddru, han som har Davidsnøglen, og som lukker op, så ingen lukker i, og 
lukker i, så ingen lukker op: Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op 
for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog 
har du holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig 
nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men 
lyver; jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at 
jeg elsker dig. Fordi du har holdt fast ved mit ord om udholdenhed, vil jeg også 
holde dig fri i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig for at prøve 
dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at 
ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds 
tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn 
og navnet på min Guds by, det ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra 
min Gud, og mit nye navn. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til 
menighederne. 
 

Evangelium: Luk. 13,1-9 
A har Joh. 4,34-42. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen og har i stedet  Luk. 13,1-9. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

På den tid kom nogle og fortalte Jesus om de galilæere, hvis blod Pilatus hav-
de blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem: »Mener I, at de 
var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger 
jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Eller de 
atten, som tårnet i Siloam styrtede ned over og dræbte - mener I, at de var mere 
skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender 
jer, skal I alle omkomme ligesom de.« 

Så fortalte han denne lignelse: »En mand havde et figentræ, som var plantet i 
hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han 
sagde da til  gartneren: I tre år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette 
figentræ uden at finde nogen. Fæld det! Hvorfor skal det stå og tage plads op til 
ingen nytte? Men han svarede: Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet 
omkring det og givet det gødning. Måske bærer det så frugt til næste år. Hvis 
ikke, kan du lade det fælde.« 
 
 

 

Alle helgens dag 
(1. søndag i november) 

Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for din usigelige nåde, at du 
har kommet os arme syndere i hu, og for vor skyld ladet din Søn blive 
menneske. Vi beder dig, oplys vore hjerter ved din Helligånd, så vi trøster os 
ved hans fødsel, pine og død og ser hen til ham som den evige Herre og konge, 
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og for hans skyld sammen med alle helgen må leve hos dig til evig tid, han, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og 
til evighed! 

Eller 
Almægtige, evige Gud! Du, som vil helliggøre alle dine udvalgte og elskede i 
din enbårne Søn, Jesus Kristus; giv os at efterfølge dine hellige vidner i tro, håb 
og kærlighed og med dem blive salige, ved denne din Søn, Jesus Kristus, vor 
Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra 
evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
lad tusindfold nåde strømme ned over os,  
som er samlede i dag for at mindes dine salige vidner.  
Vi beder dig: 
Hjælp os at følge efter dem,  
bekende dit navn, som de bekendte det,  
og som de vandre frem mod den evige glæde  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 60,18-22 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Es. 60,17-20). C har 2 alternative indgangs-
læsninger, en nt-lig eller Es. 60,18-22. N og S har Es. 49,8-10. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Gud Herren siger: Der høres ikke længere om vold i dit land, om undertryk-
kelse og ulykke inden for dine grænser; men dine mure skal du kalde Frelse og 
dine porte Lovsang. Solen er ikke længere dit lys om dagen, det er ikke månen, 
der lyser for dig om natten; for Herren er dit evige lys, og din Gud er dit 
smykke. Din sol går ikke ned, og din måne tager ikke af, for Herren er dit evige 
lys, og din sørgetid er forbi. Alle i dit folk er retfærdige, og evigt skal de eje 
landet - et skud, som Herren har plantet med egne hænder til sin ære. Den 
mindste bliver til tusinde og den yngste til et mægtigt folk. Jeg er Herren, jeg vil 
fremskynde det, når tiden er inde. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Johs. Åb. 7,1-12(17) 
A har Johs. Åb. 7,1-12.  B har samme perikope i en anden beskæring Johs. Åb. 7,4-17.  C an-
vender samme perikope som A som en nytestamentlig indgangslæsning. Som udgangslæsning 
anvender C 2. Kor. 4,8-14. N og S har samme perikope men i en anden beskæring Johs. Åb. 7,9-
17. 
 
Denne hellige lektie skrives i Johannes’ Åbenbaring: 

Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire 
vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller 
mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den le-
vende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at 
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skade jorden og havet: »Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har 
beseglet vor Guds tjenere på deres pande.«  Og jeg hørte tallet på de beseglede: 
ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer, af Judas 
stamme tolv tusind beseglede,  af Rubens stamme tolv tusind, af Gads stamme 
tolv tusind, af Asers stamme tolv tusind, af Nafthalis stamme tolv tusind, af 
Manasses stamme tolv tusind, af Simeons stamme tolv tusind, af Levis stamme 
tolv tusind, af Issakars stamme tolv tusind, af Zebulons stamme tolv tusind, af 
Josefs stamme tolv tusind, af Benjamins stamme tolv tusind beseglede. 

Derefter så jeg en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stam-
mer, folk og tungemål stå foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder 
og med palmer i hænderne: De råbte med høj røst: Frelsen er vor Guds, som 
sidder på tronen, og Lammets. 

Og alle englene stod i kreds om tronen og de ældste og de fire væsener, og de 
kastede sig ned for tronen og tilbad Gud og sagde: Amen! Pris og lov og 
visdom og tak og ære og magt og styrke til vor Gud i evighedernes evigheder. 
Amen! 

(13-17) 
[Og en af de ældste tog ordet og spurgte mig: »De, som står klædt i hvide 

klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra?«  Jeg sagde til ham: »Min herre, 
du ved det.«  Så sagde han til mig: »Det er dem, som kommer fra den store 
trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod. 
Derfor står de for Guds trone og dyrker ham dag og nat i hans tempel, og han, 
som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. De skal ikke sulte længere og 
ikke tørste længere, hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem, for 
Lammet på tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld, og Gud vil 
tørre hver tåre af deres øjne.«] 
 

Evangelium: Matt. 5,1-12 
A har Matt. 5,1-12. B og C har samme tekst. N og S har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget, og han satte sig ned, og hans di-
sciple kom hen til ham. Han tog til orde og lærte dem: »Salige er de fattige i 
ånden, Himmeriget er deres. Salige er de, der sørger, de skal trøstes. Salige er 
de sagtmodige, de skal arve jorden. Salige er de, der hungrer og tørster efter 
retfærdigheden, de skal mættes. Salige er de barmhjertige, de skal møde 
barmhjertighed, Salige er de rene af hjertet, de skal se Gud. Salige er de, der 
stifter fred, de skal kaldes Guds børn. Salige er de, der forfølges for deres 
retfærdighed, Himmeriget er deres. Salige er I, når de håner jer og forfølger jer 
og lyver jer alt muligt ondt på for min skyld. Glæd jer og fryd jer, for jeres løn 
er stor i himlen. Således har de også forfulgt profeterne før jer.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 49,8-11 
A og B har ingen tekst. C henviser til de to alternative indgangslæsninger i 1. række: Johs. Åb. 
7,1-12 eller Es. 60,18-22. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 
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Dette siger Herren: I nådens tid bønhører jeg dig, på frelsens dag hjælper jeg 
dig. Jeg former dig og gør dig til folkepagt, så du kan genrejse landet og fordele 
de øde jordlodder. Du skal sige til fangerne: Gå ud! og til dem i mørket: Kom 
frem! Langs vejene skal de græsse, i det nøgne land finder de græsning. De 
hverken sulter eller tørster, hede og sol plager dem ikke, for han fører dem i sin 
omsorg og leder dem til kildevæld. Jeg gør alle mine bjerge til vej, og mine veje 
løftes højt. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Johs. Åb. 21,1-7 
A har Johs. Åb. 21,1-7. B har samme tekst. C anvender perikopen som tredje prædiketekst. N og 
S har Hebr. 12,1-3.  
 
Denne hellige lektie skrives i Johannes’ Åbenbaring: 

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første 
jord forsvandt, og havet var ikke mere til. Og den hellige by, det ny Jerusalem, 
så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin 
brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos 
menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil 
være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være 
mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var 
før, er forsvundet. 

Og han, der siddder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!«  Og han sagde: 
»Skriv! For disse ord er troværdige og sande.«  Og han sagde til mig. »Det er 
sket. Jeg er A og Å, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af 
kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, vil jeg give af kilden med livets 
vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han 
skal være min søn. 
 

Evangelium: Matt. 5,13-16 
A har Matt. 5,13-16. B og C har samme tekst. N og S har samme tekst. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det 
da saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af men-
nesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man 
tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det 
lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres 
gode gerninger og priser jeres Fader, som er i himlen.« 
 

Eller Matt. 5,1-12 
(Se første række) 
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22. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Almægtige, evige Gud! Vi bekender, at vi er i bundløs gæld til dig, men vi 
takker dig af hjertet, at du har taget vor skyld fra os og i din kære Søn, Jesus 
Kristus, eftergivet os al vor gæld. Vi beder dig, at du nådig vil bevare os i 
denne tro, og ved din Helligånd lede og styre os således her på jorden, at vi kan 
leve efter din vilje, gerne yde vor næste al kærlighed, tjeneste og hjælp, og 
aflægge al vrede, hidsighed og hævnlyst, for at vi ikke skal opvække din vrede 
imod os, men altid må have en nådig Fader i dig, ved din elskede Søn, Jesus 
Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand 
Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud, vor tilflugt og styrke,  
stå hos din kirke, når vi beder i ærefrygt og tro, 
du, som selv er den, der indgyder os ærefrygt  
og skaber troen i vore ængstelige hjerter. 
Med tro og håb beder vi:  
Opfyld du vor bøn, gør det vi beder om til virkelighed 
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: 1. Mos. 50,15-21 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 143, 1-10). C har Jer. 34,8-17. N og S har 1. 
Mos. 50,15-21. 
 
Denne hellige lektie skrives i første Mosebog: 

Da nu deres far var død, sagde Josefs brødre: »Hvad nu, hvis Josef bærer nag 
til os og gengælder os alt det onde, vi har gjort mod ham?«  De sendte så den 
besked til Josef: »Din far indskærpede os før sin død at sige dette til dig: ›Tilgiv 
dog dine brødre deres skyld og synd og overtrædelse; de handlede ondt mod 
dig.‹  Så tilgiv nu den synd, din fars Guds tjenere har begået.« Josef græd over 
deres ord til ham. 

Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham og sagde: »Vi vil være dine træl-
le.«  Men Josef svarede dem: »Frygt ikke! Er jeg i Guds sted? Det onde, I 
udtænkte imod mig, vendte Gud til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket: 
holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke! Jeg vil sørge for jer og jeres 
børn.«  Og han trøstede dem og talte kærligt til dem.  
 

Læsning fra Det nye Testamente: Fil. 1,6-11 
A har Fil. 1,6-11. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning. N har samme 
tekst. S har 1. Pet. 3,8-9. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til filipperne: 

Jeg har tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre 
den indtil Jesu Kristi dag. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle. 
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For I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og un-
derbygger evangeliet. I er jo alle fælles med mig om nåden. Gud er mit vidne 
på, hvor meget jeg længes efter jer alle, så inderligt som Jesus Kristus selv. Også 
det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og 
dømmekraft, så at I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være rene og pletfri 
på Kristi dag, fyldt af retfærdigheds frugt, som kommer ved Jesus Kristus, Gud 
til pris og ære. 
 

Evangelium: Matt. 18,21-35 
A har Matt. 18,23-35. B og C har samme perikope i lidt udvidet form Matt. 18,21-35. N og S har 
samme tekst som B-C (S dog til 23. S. e. Trin.). 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da kom Peter hen til Jesus og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg til-
give min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?«  Jesus 
svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds 
gange. 

Derfor: Himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. 
Da han begyndte på regnskaberne, blev der ført én frem for ham, der skyldte ti 
tusind talenter. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at 
han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden 
betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med 
mig, og jeg skal betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med 
ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han 
en af sine medtjenere, som skyldte ham hundrede denarer. Og han greb ham i 
struben og sagde: Betal, hvad du skylder! Hans medtjener kastede sig ned for 
ham og bad: Hav tålmodighed med mig, og jeg skal betale dig. Det ville han 
ikke, men gik hen lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han 
skyldte. Hans medtjenere så, hvad der var sket, og blev meget bedrøvede og 
gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre 
ham for sig og sagde: Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad 
mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom 
jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til 
bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min 
himmelske Fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin 
broder.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 49,13-18 
A og B har ingen tekst. C har Es. 49,7-18.  
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Himlen skal juble og jorden fryde sig, bjergene skal bryde ud i jubel, for Her-
ren trøster sit folk, han viser barmhjertighed mod de hjælpeløse. Men Sion 
siger: »Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig!« Glemmer en kvinde sit 
diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, 
glemmer jeg ikke dig. Nej, jeg har tegnet dig i mine hænder, dine mure har jeg 
altid for øje. De der skal genopbygge dig, er undervejs, mens de der rev dig ned 
og ødelagde dig, drager bort fra dig. Løft øjnene, se dig omkring: De kommer 
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allesammen til dig. »Så sandt jeg lever,« siger Herren, »skal du bære dem alle 
som et smykke, du skal binde dem om dig som bruden sit bælte.« 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Ef. 4,30-32 
A har Ef. 4,30-32. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen og har som tredje 
prædiketekst Rom. 14,7-17.  
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: 

Vold ikke Guds hellige Ånd sorg, den som I blev beseglet med indtil forløs-
ningens dag. Al forbitrelse, hidsighed, vrede, råb og spot, ja, al ondskab skal 
ligge jer fjernt; men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv 
hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. 
 

Evangelium: Matt. 18,1-14 
A har Matt. 18,1-14. B har samme perikope i lidt kortere form Matt. 18,1-10. C har samme 
beskæring som B. N og S har Matt. 18,15-20. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i 
Himmeriget?«  Han kaldte et barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og 
sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, 
kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette 
barn, er den største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i mit 
navn, tager imod mig.  

Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent 
med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ve 
verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ve det menneske, 
som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den 
af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til 
livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og 
hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre 
tjent med at gå ind til livet med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i 
Helvedes ild. 

Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i him-
len ser altid min himmelske Faders ansigt. For Menneskesønnen er kommet for 
at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får og ét af 
dem farer vild, lader han så ikke de nioghalvfems blive i bjergene og går ud og 
leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, 
han glæder sig mere over det end over de nioghalvfems, der ikke fór vild. 
Således er det jeres himmelske Faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal 
gå fortabt. 
 

 
 

23. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for hver en fredens dag, du 
giver os, og vi beder dig, bevar os fra krig og fremmed herredømme; giv os din 
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nåde, så vi kan leve i ærefrygt for dig og efter din vilje, så vi ikke bliver årsag til 
krig eller anden hjemsøgelse; reger og styr vor øvrighed således, at den ikke 
hindrer, men fremmer den lydighed, som vi skylder dig, og vi under dens styre 
stadig må få velsignelse og lykke i landet, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, 
vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra 
evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud,  
hør dit kristenfolk, når vi beder:  
Tilgiv at vi har overtrådt dine bud.  
Vi er helt viklet ind i vore synder,  
som vi i vor skrøbelighed har ladet omklamre os.  
Du som er godheden selv:  
Gør os fri ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Am. 8,4-7 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Salme 127,1-2). C har Ez. 33,1-7 +10-11. N har 
Am. 8,4-7. S har (på 21. S. e. Trin.) Jer. 29,4-7. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Amos: 

Hør dette, I som knuser den fattige, og vil gøre det af med de arme i landet. I 
siger: »Hvornår er nymånefesten forbi, så vi kan sælge korn, og sabbaten, så vi 
kan åbne kornsalget. Vi vil gøre efaen lille og sekelen stor og svindle med 
vægten. Så kan vi købe de svage for penge og den fattige for et par sandaler. 
Det er affaldskorn, vi sælger!« 

Herren sværger ved Jakobs stolthed: »Aldrig glemmer jeg nogen af deres 
gerninger!« 

 

Læsning fra Det nye Testamente: Fil. 3,17-21 
A har Fil. 3,17-21. B har samme tekst. C anvender perikopen som udgangslæsning. Æ har Rom. 
13,1-7. N har 1. Tim. 2,1-6a. S har Rom. 13,7-8. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til filipperne: 

Brødre, tag mig til forbillede og se hen til dem, der lever efter det eksempel, I 
har i os. For der er mange - jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg 
dem også med gråd - der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse, 
bugen er deres gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det 
jordiske. Men vort borgerskab er i himlen; derfra venter vi også vor Herre Jesus 
Kristus som frelser. Han skal forvandle vores ynkelig legeme og give det 
skikkelse som hans herligheds legeme med den kraft, hvormed han kan 
underlægge sig alt. 

 

Evangelium: Matt. 22,15-22 
A har Matt. 22,15-22. B og C har samme tekst. N har samme tekst. S har samme tekst, men på 
21. S. e. Trin. 
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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres di-
sciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde: »Mester, vi ved, at 
du er sandfærdig og lærer sandt om Guds vej og ikke lader dig bestemme af 
nogen, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener: Er det tilladt at 
give kejseren skat eller ej?«  Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde: 
»Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? Vis mig skattens mønt!«  De tog en 
denar frem. Og han spurgte dem: »Hvis billede og indskrift er det?«  
»Kejserens,« svarede de. Da sagde han til dem: »Så giv kejseren, hvad kejserens 
er, og Gud, hvad Guds er!«  Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og 
gik deres vej. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Jer. 7,1-11 
A og B har ingen tekst. C har Jer. 7,1-11. N har Jer. 29,4-7. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Jeremias: 

Det ord, som kom til  Jeremias fra Herren: Stil dig i porten til Herrens hus; 
dér skal du udråbe dette ord. Du skal sige: Hør Herrens ord, hele Juda, alle I 
der kommer ind gennem disse porte for at tilbede Herren. Dette siger 
Hærskarers Herre, Israels Gud: 

Gør jeres færd og jeres gerninger gode; så vil jeg lade jer bo på dette sted. Sæt 
ikke jeres lid til de løgneord: Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel! 

Nej, gør jeres færd og jeres gerninger gode: I skal dømme retfærdigt mellem 
en mand og hans næste. I må ikke undertrykke den fremmede, den faderløse 
og enken, I må ikke udgyde uskyldigt blod på dette sted, I må ikke følge andre 
guder til ulykke for jer selv! Så vil jeg lade jer bo på dette sted, i det land jeg gav 
jeres fædre, fra evighed til evighed. 

Men I sætter jeres lid til løgneord, der intet gavner. Kan I begå tyveri, drab 
eller ægteskabsbrud, kan I sværge falsk eller tænde offerild for Ba’al, kan I følge 
andre guder, som I ikke før har kendt, og så komme ind og træde frem for mig i 
dette hus, som mit navn er udråbt over, og sige: »Vi er reddet!« - når I begår 
alle disse afskyelige handlinger? Tror I, at dette hus, som mit navn er udråbt 
over, er en røverkule? Jeg kan godt selv se! siger Herren. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Rom. 13,1-7 
A har Rom. 13,1-7. B har samme tekst. C bruger perikopen som tredje prædiketekst. Som sup-
plerende tredje prædiketekst har C Ap.G. 19,23-41. Æ har Fil. 3,17-21. N har samme perikope, 
men i en meget kortere beskæring Rom. 13,7-8. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: 

Alle skal underordne sig de foresatte myndigheder, for der findes ingen myn-
dighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af ham. Den, som 
sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, 
og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme 
dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte 
myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem; for de er Guds 
tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for 
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ingenting bærer myndighederne sværd; de er Guds tjenere og skal lade vreden 
ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig, ikke kun for 
vredens skyld, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I jo også 
skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I 
skylder dem: den, der har krav på skat, skat; den, der har krav på told, told; 
den, I skylder frygt, frygt; den, I skylder ære, ære. 
 

Evangelium: Mark. 12,41-44 
A har Mark. 12,41-44. B har samme tekst. C har samme perikope, men med mulighed for at 
udvide perikopen før eller efter (3 beskæringsmuligheder: som A samt 12,41-13,2 eller 12,38-44). 
N har samme tekst som A. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: 

Jesus satte sig lige over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lag-
de penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig 
enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene 
hen til sig og sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet 
mere end alle de andre, som har lagt penge i tempelblokken. For de har givet af 
deres overflod, men hun har i sin fattigdom givet alt, hvad hun havde, alt det, 
hun skulle leve af.« 
 
 

 

24. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Almægtige, evige Gud! Du, som ved din Søn har tilsagt os syndernes forladelse 
og frelse fra den evige død; vi beder dig, styrk os ved din Helligånd, så vi 
daglig vokser i tilliden til din nåde i Kristus og beholder dette håb fast og vist, 
at vi ikke skal se døden, men sove ind i dit navn og opvækkes igen på den 
yderste dag til evigt liv, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med 
dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! 
 
Kan også bruges fra 25. til 27. søndag efter trinitatis. 

Eller 
Almægtige evige Gud,  
vis os barmhjertighed, når vi bønfalder dig.  
Vi har ingen som helst tillid til vore handlinger,  
deres godhed eller fortjenstfuldhed.  
Gud, lad os ikke møde din dom,  
skønt dom er, hvad vi fortjener.  
Lad os møde din overbærenhed  
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed til evighed. 
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Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Ez. 37,1-14 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Dan. 12,1b-3). C har Ez. 37,1-14. S har (til 16. S. e. 
Trin.) Es. 51,12-16. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Ezekiel: 

Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig 
i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem, hele vejen rundt. De 
lå i store mængder ud over hele dalen og var helt indtørrede. Så spurgte han 
mig: Menneske, kan disse ben blive levende? og jeg svarede: Gud Herre, det 
ved kun du! Da sagde han til mig: Du skal profetere til disse ben og sige til 
dem: I indtørrede ben, hør Herrens ord! Dette siger Gud Herren til disse ben: 
Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fæster sener på jer, dækker jer 
med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal 
I forstå, at jeg er Herren. Jeg profeterede, som jeg havde fået befaling om, og 
mens jeg profeterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig til hinanden. 
Jeg så, hvordan der kom sener på dem, kød dækkede dem, og de blev trukket 
over med hud. Men de havde ingen livsånde i sig. Så sagde han til mig: Du skal 
profetere til livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til livsånden: Dette 
siger Gud Herren: Kom, livsånde, fra alle fire verdenshjørner, og blæs på disse 
dræbte, så de bliver levende. Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, 
kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig på fødderne, en 
umådelig stor hær. 

Derpå sagde han til mig: Menneske, disse ben er Israels folk; de siger: Vore 
ben er indtørrede, vort håb er slukket, det er ude med os! Derfor skal du pro-
fetere og sige til dem: Dette siger Gud Herren: Mit folk, jeg åbner jeres grave og 
fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er 
Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg indgiver 
min ånd i jer, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, 
at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. 
 

Eller Dan. 7,9-10 +13-14 
(Se anden række) 
 

Læsning fra Det nye Testamente: Kol. 1,9b-14 
A har Kol. 1,9-14. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen og har som udgangslæsning  
2. Kor. 5,14-17. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus til kolossenserne: 

Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om 
Guds vilje, så I kan leve, som Herren kræver det, på alle måder ham til behag, 
og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud og ved hans 
herligheds kraft få styrke til al udholdenhed og tålmodighed. Tak med glæde 
vor Fader, som har sat jer i stand til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede 
os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede Søns rige; i ham har vi 
forløsningen, syndernes forladelse. 

 

Evangelium: Matt. 9,18-26 
A har Matt. 9,18-26. B har samme tekst. C har en synoptisk parallel Mark. 5,21-43. 
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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Men Jesus talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede 
sig ned for ham og sagde: »Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd 
på hende, så vil hun leve.«  Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med 
sine disciple. 

Men se, en kvinde, der i tolv år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus 
bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv: »Bare 
jeg rører ved hans kappe, er jeg frelst.«  Jesus vendte sig om, så hende og sagde: 
»Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig.«  Og fra det øjeblik var kvinden 
frelst. 

Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, 
der larmede, sagde han: »Gå væk! Pigen er ikke død, hun sover.«  De lo ad 
ham; men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen 
rejste sig. Og rygtet derom kom ud over hele det land. 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Dan. 7,9-10 +13-14 
A og B har ingen tekst. C har Dan. 7,9-10 +13-14. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Daniel: 

Da så jeg følgende: Troner blev stillet frem, og en gammel af dage tog sæde; 
hans klædning var hvid som sne, og håret på hans hoved var rent som uld. 
Hans trone var luer af ild, dens hjul flammende ild. En flod af ild strømmede 
ud og løb foran ham. Tusind af tusinder tjente ham, ti tusind af titusinder stod 
foran ham. Retten blev sat, bøgerne blev åbnet. I nattesyner så jeg: 

Med himlens skyer kom en, der så ud som et menneske; han kom hen til den 
gamle af dage og blev stillet frem for ham. Herredømme, ære og kongedømme 
blev givet ham; alle folk, stammer og sprog tjente ham. Hans herredømme er 
evigt herredømme, som ikke skal forgå, hans kongedømme skal ikke gå til 
grunde. 
 
HV: Ordet "Menneskesøn" anvendes ikke i oversættelsen. Perikopevalget bør muligvis gen-
overvejes. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 2. Kor. 5,1-10 
A har 2. Kor. 5,1-10. B har samme tekst. C anvender perikopen som tredje prædiketekst. N har 
samme tekst. S har (til Domssöndagen III) 1. Kor. 15,22-28. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korintherne: 

Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har 
vi en bygning fra Gud, et hus, der ikke er bygget med hænder, med er evigt, i 
himlen. For i denne krop sukker vi af længsel efter at iklædes den bolig, vi har 
fra himlen - så sandt vi da ikke skal stå nøgne, når vi er klædt af. For mens vi 
bor i teltet, sukker vi besværede, fordi vi ikke vil klædes af, men klædes vi på, 
så det dødelige bliver opslugt af livet. Og den, som har sat os i stand til det, er 
Gud, der gav os Ånden som pant. 

Så er vi da altid ved godt mod, og er det, selv om vi ved, at vi ikke kan bo hos 
Herren, så længe vi bor i kroppen - for vi lever i tro, vi ser ikke. Men vi er ved 
godt mod og vil hellere bryde op fra kroppen og få bolig hos Herren. Derfor 
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sætter vi en ære i at være ham til behag, hvad enten vi bor hos ham eller ej. For 
vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han 
har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. 

 

Evangelium: Johs. 5,17-29 
A har Johs. 5,17-29. B har samme tekst. C har samme perikope i kortere beskæring Johs. 5,24-29. 
N har i 1. række samme beskæring som C.  S har til "Domssöndagen" samme tekst som C. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Sønnen kan slet intet 
gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, det 
samme gør også Sønnen. For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt, hvad han 
selv gør; og han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer. For 
ligesom Faderen oprejser de døde og giver dem liv, således giver også Sønnen 
liv til dem, han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han 
overdraget til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. 
Den, der ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham. 

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mine ord og tror ham, som har 
sendt mig, har evigt liv og kommer ikke til dom, men er gået over fra døden til 
livet. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den time kommer, ja, den er nu, da de 
døde skal høre Guds Søns røst, og de, der hører den, skal leve. For ligesom 
Faderen har liv i sig selv, således har han også givet Sønnen at have liv i sig 
selv. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn. 
 
 
 

25. søndag efter trinitatis 
Kollekt 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, fordi du har ført os til Kristus, 
vort eneste håb og nådens rette lys. Vi beder dig, ophold os nådigt i dette lys og 
bevar os fra al vildfarelse og kætteri, så vi ikke i utaknemmelighed foragter og 
forfølger dit ord, men glæder os over det, bedrer vort liv derefter og sætter al 
vor lid til din nåde og din kære Søns fortjeneste, han, som med dig lever og 
regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 

Eller 
Herre vor Gud, 
væk din troende menigheds vilje, 
så vi stadig mere ihærdigt arbejder på at bære omvendelsens frugter, 
og stadig inderligere modtager din kærligheds nådemidler 
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 

 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente:  Es. 51,12-16 
A har ingen tekst. B har ingen tekst. C har Dan. 5 (ekloge).  
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Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Jeg, kun jeg trøster jer, hvordan kan du da frygte for mennesker, der skal dø, 
for menneskebørn, der visner som græsset? Du glemmer Herren, der skabte 
dig, som bredte himlen ud og grundlagde jorden. Du frygter dagen lang for 
undertrykkerens rasen; men når han vil ødelægge, hvad bliver der da af un-
dertrykkerens rasen? Snart bliver den lænkede løst, han skal ikke dø og gå i 
graven, han skal ikke mangle brød. Jeg, Herren, er din Gud, som pisker havet 
op, så bølgerne larmer. Hærskarers Herre er hans navn. Jeg lægger mine ord i 
din mund, jeg skjuler dig i skyggen af min hånd. Jeg breder himlen ud og 
grundlægger jorden og siger til Sion: Du er mit folk. 
 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Tess. 4,13-18 
A har 1. Tess. 4,13-18. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen og har som 
udgangslæsning 1. Kor. 15,50-57. Æ har 1. Tess. 5,1-5.  
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til thessalonikerne: 

Brødre, vi vil ikke, at I skal være i tvivl om dem, der sover hen, for at I ikke 
skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at 
Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede frem sammen 
med ham. Det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, 
når Herren kommer, vi skal ikke gå forud for de hensovede. Når befalingen 
lyder, ærkeenglen kalder, og Guds basun gjalder, skal Herren selv stige ned fra 
himlen, og de, der er døde i troen på Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der 
lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde 
Herren i luften, og så skal vi være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden 
med disse ord. 
 

Evangelium: Matt. 24,15-28 
A har Matt. 24,15-28. B og C har samme tekst.  
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er 
talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund - den, der læser det, skal lægge 
mærke til det! - da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; den, der er på 
taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset; og den, der er ude på markerne, 
skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver 
bryst i de dage. Bed til, at deres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en 
sabbat. For da skal der være en stor trængselstid, hvis lige ikke har været fra 
verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke 
afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage 
blive afkortet. 

Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Dér er han! så tro det ikke; 
for der skal fremstå falske kristus’er og falske profeter, og de skal gøre store 
tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. Nu har jeg sagt jer 
det forud. Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, 
han er i kamrene! så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og lyser helt om 
i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. Hvor ådslet er, dér vil 
gribbene flokkes. 
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Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 121 
A og B har ingen tekst. C henviser til 1. række. 
 
Salmisten skriver: 

Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp 
kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Han lader ikke din fod vakle, 
han som vogter dig, hviler ikke. Han som vogter Israel, hverken hviler eller 
sover. Herren er den der vogter dig, Herren giver dig skygge, han er ved din 
højre hånd. Solen skal ikke plage dig om dagen, og månen ikke om natten. 
Herren skal bevare dig mod alt ondt, han bevarer dit liv. Herren skal bevare 
din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. 

 

Læsning fra Det nye Testamente: 2. Pet. 3,8-15a 
A har 2. Pet. 3,3-13. B har perikopen i en anden afskæring 2. Pet. 3,8-15a. C anvender ikke 
perikopen og har som tredje prædiketekst 1. Tess. 5,1-11. Æ har 1. Kor. 15,50-57. 
 
Epistlen skriver apostlen Peter i sit andet brev: 

Én ting må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er én dag som tusind år, 
og tusind år som én dag. Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som 
nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå 
fortabt, men at alle skal omvende sig. Men Herrens dag vil komme som en tyv, 
og da vil himlen forgå med et brag og stjernerne brænde op, og jorden og alt 
det menneskeskabte på den vil blive blotlagt. Da nu alle disse ting må gå i 
opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, 
fremskynder Guds dags komme, da himlen skal gå op i luer og stjernerne 
komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi en ny himmel og en ny 
jord, hvor retfærdighed bor. Derfor mine kære, når I ser frem til disse 
begivenheder, så vær ivrige for at stå uplettede og fejlfrie for ham i fred, og 
forstå, at vor Herres tålmodighed er jeres redning. 

 

Eller 1. Kor. 15,50-57 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

Men det siger jeg jer, brødre: Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det for-
gængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi 
skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik, ved 
den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå og være 
uforgængelige, og vi skal forvandles. Dette forgængelige skal iklædes uforgæn-
gelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette for-
gængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig udøde-
lighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt: Døden er opslugt og 
besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? 

Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud ske tak, som 
giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus! 

 

Evangelium: Luk. 17,20-33 
A har Luk. 17,20-33. B og C har samme tekst.  
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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds 
rige kommer ikke, så man kan stå og betragte det. Man vil heller ikke kunne 
sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.« 
Til disciplene sagde han: »Der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot 
én af Menneskesønnens dage, men I skal ikke se den. Man vil sige til jer: Se, dér 
er han! eller: Se her! så gå ikke derhen, og følg ikke efter. For som lynet lyser fra 
den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal 
Menneskesønnen vise sig på sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes 
af denne slægt. 

Og som det gik til i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens 
dage: De spiste og drak, giftede sig og blev giftet bort lige til den dag, Noa gik 
ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: 
De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; men den dag Lot 
forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. På 
samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares. Den, som 
den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og 
hente dem, og lige så lidt skal den, som er ude på marken, vende hjem igen. 
Tænk på Lots hustru! Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, 
der mister det, skal vinde det. 
 

 
 

26. søndag efter trinitatis 
(Der henvises til 5. søndag efter helligtrekonger) 

 
 
 

Sidste søndag i kirkeåret 
Kollekt 
Almægtige, evige og barmhjertige Gud, vi takker dig, fordi du ved din kære 
Søn, vor Herre og Frelser Jesus Kristus, har oprettet nådens rige med syndernes 
forladelse i din kirke på jorden, og fordi du ikke vil nogen synders død, men at 
han skal vende sig til dig og leve. Vi beder dig, at du nådig vil forlade os alle 
vore synder, ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og 
regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. 
 
kilde: Gudstjenestekollekterne 1953, s. 208 (nyoversættelse af Celius-kollekten til 26. s. e. trin.)  

Eller 
Herre vor Gud, 
du som hele kirkeåret igennem har holdt vort håb om genløsning i live,  
hjælp du os til med glæde at tage imod din enbårne, 
når han kommer som verdens forløser, 
og til uden frygt at møde ham engang 
ved hans komme som verdens dommer, 
Jesus Kristus, din Søn, vor Herre, 
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som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed til evighed. 
 
Revision ASS 17.1.90: ".. og hjælp os til at møde ham uden frygt (engang) ved hans genkomst .." 
 

Første række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Es. 65,17-19 
A har ingen tekst. B har ingen tekst (3. række: Dan. 7,9-10 +13-14). C har Salme 28,1b-9. N og S 
har Es. 65,17-19. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: 

Gud Herren siger: Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det gamle skal 
ikke huskes mere, og ingen skal tænke på det. Men til evig tid skal I glæde jer 
og juble over det, jeg skaber. For jeg skaber Jerusalem om til jubel, dens folk om 
til glæde; jeg vil juble over Jerusalem og glæde mig over mit folk. Der høres 
ikke mere lyd af gråd eller skrig. 

 

Læsning fra Det nye Testamente: 2. Tess. 2,13-17 
A har (2. række) Hebr. 4,9-13. B har samme tekst. C anvender ikke perikopen og har som 
udgangslæsning 2. Tess. 2,13-17 og som tredje prædiketekst Hebr. 12,1-8. N har Johs. Åb. 20,11-
13, og S har samme perikope i lidt kortere beskæring Johs. Åb. 20,11-12. 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til thessalonikerne: 

Vi må altid takke Gud for jer, brødre, I, som er elsket af Herren. Gud udvalg-
te jer jo som en førstegrøde til frelse ved Åndens helligelse og ved tro på 
sandheden. Dertil kaldte han jer også ved vort evangelium, for at I skulle vinde 
vor Herre Jesu Kristi herlighed. Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de 
overleveringer, vi har oplært jer i, hvad enten det var i tale eller i brev. Vor 
Herre Jesus Kristus og Gud, vor Fader, som har elsket os og i sin nåde givet os 
evig trøst og godt håb, trøste jeres hjerter og styrke jer til alt godt i gerning og 
ord! 

 

Evangelium: Matt. 25,31-46 
A har (til 26. S. e. Trin.) i 1. række Matt. 11,25-30 og i 2. række Matt. 25,31-46. B har Matt. 25,31-
46. C har (kun én række til 26. S. e. Trin.) Matt. 25,31-46. N og S har samme tekst som B. F har 
også samme tekst som B. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene 
med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene 
skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra 
bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. 
Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er velsignede af min 
Fader, og tage det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev 
grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I 
gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og 
I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. 
Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at 
spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en frem-
med og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg 
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eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: 
Alt, hvad I har gjort for en af disse mine mindste brødre, det har I gjort for mig. 
Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I 
forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For 
jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke 
noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I 
gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de 
sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller 
nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: 
Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort for en af disse mindste, det har I 
heller ikke gjort for mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til 
evigt liv.« 
 

Anden række 

Læsning fra Det gamle Testamente: Mika 4,1-3 
A og B har ingen tekst. C har kun én række.  
 
Denne hellige lektie skriver profeten Mika: 

Engang skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højere end 
bjergene, hævet over højene. Folkeslag strømmer derop, talrige folk kommer; 
de siger: »Lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus, så han kan 
lære os sine veje, og vi kan gå på hans stier. For belæringen kommer fra Sion og 
Herrens ord fra Jerusalem.«  Han skal dømme mellem talrige folkeslag, afgøre 
stridigheder for mægtige folk i det fjerne. De skal smede deres sværd om til 
plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod 
hinanden, de skal ikke være oplæres til krig. 

 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 3,10-17 
A har (1. række) 1. Tess. 5,12-23. B har 1. Kor. 3,10-17. C har kun én række.  
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: 

Med den nådegave, jeg har fået af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt 
grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver må se til, hvordan 
han bygger. Ingen kan lægge en anden grundvold end den, der allerede er lagt, 
Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten 
eller med træ, hø eller halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har 
udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal 
prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver 
stående, skal han få sin løn, men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå 
glip af sin løn, men selv blive frelst, dog som gennem ild. Ved I ikke, at I er 
Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, 
skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I. 

 

Evangelium: Matt. 13,44-52 
A (i 1. række) Matt. 11,25-30. B anvender perikopen til Sidste Søndag efter Helligtrekonger II. 
Til denne søndag anvender B Matt. 13,44-52. C anvender Matt. 11,25-30 til 6. S. e. H3K, og har 
til 26. S. e. Trin kun én række.. N har Matt. 25,1-13. S har Matt. 13,47-50. 
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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 
Jesus sagde: »Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand 

fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad 
han ejer, og køber den mark. 

Igen: Himmeriget ligner en købmand, der samlede på smukke perler; og da 
han fandt én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og 
købte den. 

Igen: Himmeriget ligner et vod, der blev kastet i søen og fik fangst af enhver 
art; da det var fuldt, trak de det op på bredden og satte sig og samlede de gode 
fra i tønder og kastede de dårlige ud. Således skal det gå ved verdens ende: 
Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ildovnen. 
Dér skal der være gråd og tænderskæren. Har I fattet alt dette?«  De svarede: 
»Ja!«  Da sagde han til dem: »Derfor ligner enhver skriftklog, der er blevet 
Himmerigets discipel, en husbond, der tager nyt og gammelt frem fra sine 
gemmer.« 
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Gudstjenesterne er ikke forordnede. Der anføres i det følgende vejledende forslag til 
kollekter og bibelske læsninger, der kan anvendes ved enkelte gudstjenester eller ved en 
serie gudstjenester, f.eks. onsdag aften i perioden fra Fastelavns søndag til 
Palmesøndag. Som første læsning kan vælges en tekst fra Det gamle Testamente. Som 
prædiketekst kan vælges et afsnit fra »Lidelseshistorien« eller fra evangelierne. Som 
kirkebøn kan anvendes det store litani. 
 

Kollekt 
Barmhjertige evige Gud,  
du som ikke ville holde din Søn tilbage,  
men lod ham bære vore synder med sig op på korset,  
dig takker vi, fordi vi er løst fra al vor angst og skyld  
og aldrig mere behøver at lade os skræmme eller miste modet,  
men blot kan stole på din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,  
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
én sand Gud fra evighed og til evighed. 

Missalekollekt til Langfredag oversat af ASS 

Eller 
Almægtige, evige Gud! Du, som før verdens grundlæggelse har besluttet at 
frelse menneskeslægten og har fuldendt din rådslagning i din Søns hengivelse 
på korset; vi beder dig, lad os forstå, hvad du i din evige kærlighed har gjort for 
at forsone os med dig og give os det evige liv, ved din Søn, Jesus Kristus, vor 
Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra 
evighed og til evighed! 

Prøvealterbogen 1958, s. 317. 

Eller 
Herre, vor Gud, barmhjertigheden Fader! Vi beder dig, se i nåde til dit folk og 
dine tjenere, for hvis skyld din Søn gav sig i synderes hænder og led døden på 
korset, han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra 
evighed og til evighed! 

Prøvealterbogen 1958, s. 317. 
 

Læsning fra Det gamle Testamente 
1: Es. 40,9-11(17) eller Salme 38,12-23 
2: Es. 61,1-6 eller Salme 65,1-9 
3: Jer. 11,18-20 eller Salme 25,1-6 
4: Za. 14,5-11 eller Salme 41,5-14 
5: Es. 63,1-7 eller Salme 79,1-5 
6: Za. 11,11-14 eller Salme 109,1-5 

HV: Det aftaltes på det seneste udvalgsmøde, at jeg skulle forsøge at 
revidere ovenstående tekstforslag; men jeg er kun nået til at registrere nogle 
mulige alternative tekster.  
Es. 1,12-17 / Es. 41,8-13 / Es. 49,1-6 / Es. 50,4-8a / Es. 52,13-15 /  
Jer. 6,16-19 / Ez. 33,7-11 / Ez. 33,1-7 / Mal. 3,1-3 / Mika 7,18-19. 
Salme 131,1b-3 / Salme 119,101-105 / Salme 145,8-15 / Salme 127,1-2 / 
Salme 28,6-9 / Salme 35,11-18 / Salme 69,8-22. 
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Evangelium 
1: Matt. 26,1-16 eller Mark. 14,1-11 eller Luk. 22,1-6 eller Johs. 17,1-19. 
2: Matt. 26,17-29 eller Mark. 14,12-31 eller Luk. 22,7-38 eller Johs. 18,1-11. 
3: Matt. 26,30-46 eller Mark. 14,32-42 eller Luk. 22,39-46 eller Johs. 18,12-14. 
4: Matt. 26,47-56 eller Mark. 14,43-52 eller Luk. 22,47-53 eller Johs. 18,15-27. 
5: Matt. 26,57-75 eller Mark. 14,53-72 eller Luk. 22,54-71 eller Johs. 18,28-40. 
6: Matt. 27,1-31 eller Mark. 15,1-20 eller Luk. 23,1-25 eller Johs. 19,1-16. 
 
 

Slutningskollekt 
Vi takker dig, Gud Fader, at du har givet os din enbårne Søn, Jesus Kristus, for 
at alle de, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi takker dig, 
Jesus Kristus, at du har båret på dit hellige legeme alle vore synder og med dit 
blod udslettet alle vore overtrædelser. Vi takker dig, du gode Helligånd, at du 
har givet os i vore hjerter den tro, at vi intet andet ved til salighed end den 
korsfæstede Jesus Kristus. Giv os, o Gud, din nåde, at vi af hjertet tror, at alle 
vore synder er os for Jesu Kristi lidelses og døds skyld forladte, og oplys os ved 
din Helligånd således, at vi daglig ved Jesu døds kraft afstår fra nogen synd og 
aldrig slipper Jesus af vore hjerter, førend vi ser ham klarligen i det evige liv! 
Det beder vi alle i vor Herres Jesu navn! Amen. 

Fastekollekten.  
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Høstgudstjeneste 
 
Normalt anvendes den pågældende søndags kollekter og tekster, men også følgende kan 
anvendes. 
 
A har kollekter til dagen. B har ligeledes kollekter til dagen samt forslag til læsestykker. C 
nævner ikke dagen. Tidligere blev St. Mikkels dag  (29. sept.) i nogen grad anvendt som 
høstfest. Kirkeordinansen forordner, at der på Mikkelsdag efter prædikenen skal synges et Te 
Deum som tak for årets afgrøde. 
 

Kollekt 
Evige, almægtige Gud, barmhjertige Fader! Vi lover og priser dig, fordi du igen 
i år har oplukket din milde hånd og ladet markens arbejde lykkes og givet os 
det daglige brød. Vi beder dig, lad os med taknemmelighed modtage jordens 
afgrøde som din velsignelse, bruge den efter din vilje og takke og lovprise dig 
for din godhed og trofasthed ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som 
med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! 

Prøvealterbogen 1958, s. 318, fra "Lutherische Agende". 

Eller 
Almægtige, evige Gud, i hvem vi lever, røres og er til, du, som i din ufattelige 
godhed skænker os frugtbarhed og alt godt på jorden og på havet, og velsigner 
os med utallige legemlige og åndelige gaver; vi beder dig, at du vil forunde os i 
gudsfrygt at bruge dine gaver til ære og os til gode, så vi modtager dem med 
taksigelse og altid ærer og lover dit hellige navn, ved din elskede Søn, Jesus 
Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand 
Gud fra evighed og til evighed!  

Prøvealterbogen 1958, s. 318-319, fra Wormordens håndbog 1539 til Mikkels-
dag. 
 

Læsning fra Det gamle Testamente 
B har Salme 65,10-14 eller Salme 67 eller Ordspr. 30,5-9. N har Salme 67 og 5. Mos. 26,1-11. T har 
Es. 58,7-12 og Salme 104,1-15 +27-30 og 5. Mosebog 8,6-10 og Ordspr. 30,5-9. 
 
Forslag:  
1. Mos. 1,1-2,3  
1. Mos. 3,16-19 
5. Mos. 8,1-10  
5. Mos. 26,1-11 
Salme 67 
Salme 148  

HV: Ovenstående og efterfølgende forslag til læsninger har ikke været 
detailbehandlet i underudvalget, så det drejer sig kun om en foreløbig 
fremlæggelse af nogle muligheder, hvoriblandt der skal foretages en 
udvælgelse. 

 

Læsning fra Det nye Testamente (Epistel) 
B har 2. Kor. 9,7-11 eller Fil. 4,11b-13 eller 1. Tim. 4,4-5. N har Ap.G, 14,8-18 og 2. Kor. 9,6-10. T 
har 2. Kor. 9,6-15 og 1. Tim. 4,4-5 og Hebr. 13,15-16 og 1. Tim. 6,6-11. 
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Forslag:  
Ap.G. 14,8-17. 
2. Kor. 9,6-15  

 

Evangelium 
N har Luk. 12,13-21 og Luk. 11,3. T har Luk. 12,(13)15-21 og Matt. 6,19-23. 
 
Forslag:  
Luk. 12,(16)22-31  
Johs. 6,27-35. 
Matt. 13,24-30  
Johs. 12,24-26. 
 

Slutninskollekt 
Almægtige Gud, evige Fader! Du, som skabte jorden og nådigt opholder alt det, 
som lever, vi frembærer for dig vor lovprisning og tak, fordi du også i dette år 
har været god imod os og ladet arbejdet lykkes og jorden bære frugt. Vi beder 
dig: giv os at bruge dine gaver ti sand gudsfrygt og næstekærlighed. Giv os din 
nåde, at vi altid og under alle forhold må kunne takke dig af hele vort hjerte, 
indtil den store høst kommer; og giv, at vi da må indgå til den evige glæde hos 
dig ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og 
regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen. 
 
eller: 
Almægtige Gud, himmelske Fader! Du, som er ophav til al godhed, vi beder 
dig, at du vil være nådig mod os, dine børn, og at du vil hellige de gaver, som 
din godhed skænker os; hjælp os at bruge dem i retfærdighed og af hjertets 
renhed efter din hellige vilje, så at vi altid kender dig som giveren af alt godt, 
og så at vi fremfor alt stræber efter altid at leve af dit ord som føde for vore 
sjæle evindelig, ved vor Herre Jesus Kristus, som er livets brød, og som til evig 
tid lever og regerer med dig i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til 
evighed! Amen. 
 
eller: 
Himmelske Fader! Du, som er giveren af alle gode gaver, vi takker dig, fordi du 
har velsignet vore hænders værk, givet sol og regn over vore marker og ladet 
os få vor høst bjerget i fred. Vi beder dig: giv os altid at nyde vort daglige brød 
med taknemmelighed og under alle forhold slå vor lid til dig. Bevar os for 
overmod, når tiderne er gode, og fra mismod under trange kår. Hjælp os til at 
bruge din gaver ret, os selv og vor næste til gode og gavn, og dit hellige navn til 
ære. Velsign den sæd, du selv har sået i vore hjerter, at vi engang kan blive 
høstet til dit rige ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig 
lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! 
Amen. 
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C. LIDELSESHISTORIEN 
(Vor Herres Jesu Kristi lidelseshistorie) 

 
Anm.: Bertil Wiberg udarbejder forslag til ny tekst på grundlag af den nye 
oversættelse af NT. Teksten medtages i alterbogen og salmebogen. 

 
 


