KRISTI KONGES FEST (SIDSTE SØNDAG I OKTOBER)
Indgangsvers (Åb 5,12; 1,6)
Lammet, det slagtede, er værdigt til at modtage magt og guddom og visdom og styrke og
ære. Ham være ære og magt i evighedernes
evigheder. V. (Sl. 72) Gud, giv kongen din dom
og kongens søn din retfærdighed. Ære være.
Kirkebøn
Almægtige, evige Gud, du som har villet forny
alt i din elskede Søn, hele verdens konge,
skænk i nåde, at alle folkeslag, der ved syndens sår er blevet spredte, må blive underlagt
hans allermildeste Herredømme. Han som lever og råder.
Epistel (Kol 1,12-20)
Brødre! Vi takker med glæde vor Fader, som
har gjort os værdige 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. Han
er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og
på jorden, det synlige og det usynlige, troner
og herskere, 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, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle
være den første. For i ham besluttede hele
guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved
at stifte fred ved hans blod på korset, i Kristus
Jesus vor Herre.
Graduale (Sl 72)
Han skal herske fra hav til hav og fra floden
til jordens grænser. Og alle jordens konger
skal tilbede ham, alle folkeslag tjene ham.
Halleluja, Halleluja. (Dan 7,14) Hans magt
er en evig magt, som ikke skal forgå, og hans
kongerige et rige, som ikke skal gå til grunde.
Halleluja.

Evangelium (Joh 18,33-37)
På den tid sagde Pilatus til Jesus: »Er du jødernes konge?« Jesus svarede: »Siger du det af
dig selv, eller er det noget, andre har sagt dig
om mig?« Pilatus svarede: »Er jeg måske jøde?
Det er dit eget folk og ypperstepræsterne, som
har udleveret dig til mig. Hvad har du gjort?«
Jesus svarede: »Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine
tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af
denne verden.« Pilatus sagde til ham: »Så er
du altså konge?« Jesus svarede: »Du siger, jeg
er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg
kommet til verden, for at jeg skal vidne om
sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst.«
Offertorium (Sl 2)
Kræv det af mig, og jeg vil give dig hedningerne til din arv og jordens yderste grænser
som din ejendom.
Stillebøn
Herre, vi frembærer for dig offeret for menneskehedens forsoning. Giv os, beder vi dig, at
han, hvem vi bringer i dette offer selv må bevilge enhedens og fredens gaver til alle folkeslag, han, Jesus Kristus, din Søn, vor Herre,
som lever.
Kristi Konges præfation bedes.
Kommunionsvers (Sl 29)
Herren skal sidde som konge til evig tid, Herren skal velsigne sit folk i fred.
Slutningsbøn
Efter at have modtaget udødelighedens næring, Herre, beder vi, hvis ære det er at tjene
under Kristi kongebanner, at vi må kunne herske med ham for evigt i de himmelske boliger.
Han, som lever.

