
16. SØNDAG EFTER PINSE 

 

Indgangsvers (Sl 86) 

Forbarm dig over mig, Herre, for jeg råber til 

dig dagen lang. For du, Herre, er blid og mild, 

og rig på barmhjertighed imod alle, som påkal-

der dig. V. Herre, bøj dit øre til mig, for jeg er 

hjælpeløs og fattig. Ære være. 

 

Kirkebøn 

Herre, vi beder dig, lad altid din nåde både 

komme os i forkøbet samt ledsage os, og uop-

hørligt lade os være ivrige i gode gerninger. 

Ved vor Herre. 

 

Epistel (Ef 3,13-21) 

Brødre! Jeg beder om, at I ikke taber modet 

over mine trængsler for jeres skyld. De er en 

ære for jer. Derfor bøjer jeg mine knæ for Fa-

deren, efter hvem hvert fædrenehus i himlene 

og på jorden har navn, og beder om, at han i 

sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at 

styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at 

Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I 

være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, 

så at 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 kær-

lighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, 

til hele Guds fylde nås. 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 kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled 

i evighedernes evighed! Amen.  

 

Graduale (Sl 102)  

Folkene skal frygte Herrens navn, alle jordens 

konger skal frygte din herlighed. For Herren 

genopbygger Zion, han viser sig i sin herlig-

hed. Halleluja, Halleluja. (Sl 98) Syng Herren 

en ny sang, for Herren har gjort vidunderlige 

ting. Halleluja. 

 

Evangelium (Luk 14,1-11) 

På den tid, da Jesus på en sabbat var 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 sabbatten 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 ind-

budte udvalgte sig de øverste pladser ved bor-

det, fortalte han dem en lignelse: »Når du bli-

ver 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, der indbød dig, kan komme og sige: 

Min ven, sæt dig højere op! Så bliver du hæd-

ret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som op-

højer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmy-

ger sig selv, skal ophøjes. 

 

Offertorium (Sl 40) 

Herre, se ned til mig og hjælp mig. Lad alle der 

stræber efter min sjæl for at røve den blive til 

spot og spe. Herre, se ned til mig og hjælp mig. 

 

Stillebøn 

Rens os, beder vi dig, Herre, ved dette offers 

kraft og giv os i din barmhjertighed at blive 

værdige til at få del deri. Ved vor Herre. 

 

Treenigheds præfation bedes. 

 

Kommunionsvers (Sl 71) 

Herre, din retfærdighed alene vil jeg ihu-

komme. Du har belært mig, Gud, fra min ung-

dom og indtil min alderdom og grå hår. Gud, 

forlad mig ikke. 

 

Slutningsbøn 

Herre, vi beder dig, rens nådig vore sjæle og 

forny dem ved de himmelske sakramenter, så 

at vi derigennem må få hjælp også for vore le-

gemer både nu og i fremtiden. Ved vor Herre. 

 


