
14. SØNDAG EFTER PINSE 

 

Indgangsvers (Sl 84) 

Se til os vor beskytter og Gud, og se til din sal-

vedes ansigt, for én dag i dine forgårde er 

bedre end tusinde (udenfor) V. Hvor elskelige 

er dine boliger, hærskarernes Herre! Min sjæl 

fortæres af længsel efter Herrens forgårde. 

Ære være. 

 

Kirkebøn 

Herre, vi beder dig, vogt din Kirke med uop-

hørlig nåde, og da den menneskelige dødelig-

hed uden dig må falde, så lad den altid ved din 

hjælp holdes borte fra synd og ledes til frelsen. 

Ved vor Herre. 

 

Epistel (Gal 5,16-24) 

Brødre! I skal vandre i Ånden og ikke følge kø-

dets lyst. For kødets lyst står Ånden 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. Kø-

dets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, 

udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjend-

skaber, kiv, misundelse, hidsighed, selvisk-

hed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og 

mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, 

som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med 

den slags, ikke skal arve Guds rige. Men Ån-

dens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodig-

hed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og 

selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod! 

De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet 

kødet sammen med lidenskaberne og begærin-

gerne.  

 

Graduale (Sl 118)  

Det er godt at søge tilflugt hos Herren, end at 

stole på mennesker. Det er godt at håbe på 

Herren, fremfor at håbe på fyrster. Halleluja, 

Halleluja. (Sl 95) Kom, lad os lovsynge Herren, 

lad os juble for Gud vor Frelser. Halleluja. 

 

Evangelium (Matt 6,24-33) 

På den tid sagde Jesus til sine disciple: Ingen 

kan tjene to herrer. Han vil enten hade den 

ene og elske 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 klæderne? Se himlens 

fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke 

i lade, og jeres himmelske fader giver dem fø-

den. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem 

af jer kan lægge en dag til sit liv ved at be-

kymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæ-

der? Læg mærke til, hvordan markens liljer 

gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg 

siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var 

klædt som en af dem. Klæder Gud således 

markens græs, som står i dag og i morgen ka-

stes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I 

lidettroende? I må altså ikke være bekymrede 

og spørge: Hvordan får vi noget at spise og 

drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? 

Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres 

himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. 

Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, 

så skal alt det andet gives jer i tilgift.  

 

Offertorium (Sl 34) 

Herrens engel lejrer sig omkring dem, der 

frygter ham, og han udfrier dem. Smag og se 

dog, hvor god Herren er. 

 

Stillebøn 

Giv os, beder vi dig, Herre, at dette frelsens of-

fer må blive os både en renselse af vore synder 

og en forsoning af din magt. Ved vor Herre. 

 

Treenigheds præfation bedes. 

 

Kommunionsvers (Matt 6,33) 

Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så 

skal alt det andet gives jer i tilgift, siger Her-

ren. 

 

Slutningsbøn 

Herre, lad dine sakramenter altid rense og be-

skytte os, og gøre os til den evige frelses mål. 

Ved vor Herre. 

 


