6. SØNDAG EFTER HELLIG TRE KONGER
Indgangsvers (Sl 97)
Tilbed Gud, alle hans engle. Sion har hørt det
og glædet sig, og Judas døtre har jublet. V.
Herren hersker, jorden skal juble. Mange øer
skal glæde sig. Ære være.
Kirkebøn
Giv os, beder vi dig, almægtige Gud, at vi altid
må tænke forstandigt og både i ord og gerning
handle, som det er dig velbehageligt. Ved vor
Herre.
Epistel (1. Thess 1,2-10)
Brødre! Vi takker altid Gud for jer alle, når vi
nævner jer i vore bønner og uophørligt over for
vor Gud og Fader mindes jeres gerninger i
troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus Kristus.
Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er
udvalgt; for vort evangelium kom ikke til jer
blot med ord, men også med kraft og med Helligånd og med fuld vished, og I ved, at sådan
færdedes vi hos jer for jeres skyld. I efterlignede os, og Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet, glade i Helligånden, så I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja. Fra jer har Herrens ord givet
genlyd ikke blot i Makedonien og Akaja; nej,
alle vegne er jeres tro på Gud nået hen, så vi
ikke behøver at tale om det. Folk fortæller selv
om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om,
hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for
at tjene den levende og sande Gud og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de
døde, Jesus, der frier os fra den kommende
vrede.
Graduale (Sl 102)
Folkene skal frygte dig navn, Herre, og alle
jordens konger din herlighed. For Herren har
bygget Sion og skal ses i sin guddomsvælde.
Halleluja, Halleluja. (Sl 97) Herren hersker,
jorden skal juble. Mange øer skal glæde sig.
Halleluja.

Evangelium (Matt 13,31-35)
På den tid fortalte Jesus følgende lignelse for
folket: »Himmeriget ligner et sennepsfrø, som
en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op,
er det større end alle andre planter og bliver
et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene.« Han fortalte dem en anden lignelse: »Himmeriget ligner en surdej,
som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel,
til det hele var gennemsyret.« Alt dette sagde
Jesus i lignelser til skarerne, og han talte intet
til dem undtagen i lignelser, for at det skulle
opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
Jeg vil åbne min mund med lignelser, jeg vil
fremføre det, der har været skjult, siden verden blev grundlagt.
Offertorium (Sl 118)
Herrens højre har udrettet mægtige gerninger, Herrens højre har ophøjet mig. Jeg skal
ike dø, men leve og forkynde Herrens gerninger.
Stillebøn
Vi beder dig, Gud, lad dette offer rense og
forny, styre og beskytte os. Ved vor Herre.
Treenigheds præfation bedes.
Kommunionsvers (Luk 4,22)
De undrede sig alle over det, som udgik af
Guds mund.
Slutningsbøn
Styrket af Himmerigets livsalige måltid beder
vi dig, Herre, at vi altid må stræbe efter det,
hvorved vi i sandhed opretholder vort liv. Ved
vor Herre.

