17. SØNDAG EFTER PINSE
Indgangsvers (Sl 86)
Du er retfærdig, Herre, og rette er dine
domme. Gør med din tjener efter din barmhjertighed. V. Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen, og som vandrer efter Herrens lov.
Ære være.

til min herre: Sæt dig ved min højre hånd, indtil 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 et ord, og fra den dag turde heller
ingen længere spørge ham om noget.

Kirkebøn
Vi beder dig, Herre, giv dit folk at undgå al
Djævelsk smitte og med rent hjerte at følge
dig, den eneste Gud. Ved vor Herre.

Offertorium (Dan 9,17-19)
Jeg, Daniel, bad til min Gud og sagde: Herre,
hør din tjeners bønner, lad dit ansigt lyse over
din helligdom, og se nådig ned til dette folk,
over hvilket dit navn er påkaldt.

Epistel (Ef 4,1-6)
Brødre! Jeg, der er fange for Herrens skyld,
formaner jer da 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 og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én
ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én
Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader,
som er over alle, gennem alle og i alle. Højlovet
er han fra evighed til evighed. Amen.
Graduale (Sl 33)
Lykkeligt det folk, der har Herren til Gud, det
folk, han udvalgte sig til ejendom. Ved Herrens ord er himlene grundfæstet, og fra hans
munds ånde kommer al deres herlighed.
Halleluja, Halleluja. (Sl 102) Herre, hør min
bøn, lad mit råb om hjælp nå dig. Halleluja.
Evangelium (Matt 22,34-46)
På den tid kom der farisæere til Jesus, og en
af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte
hampå 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
det første bud. Men der er et andet, som står
lige med det: ›Du skal elske din næste som dig
selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne.« Mens farisæerne var forsamlet,
spurgte Jesus dem: »Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?« De svarede: »Davids.«
Han sagde til dem: »Hvordan kan David så ved
Ånden kalde ham herre og sige: Herren sagde

Stillebøn
Ydmygt påkalder vi din guddomsvælde,
Herre, at det hellige offer, som vi bringer, må
befri os både for fortidens og fremtidens synder. Ved vor Herre.
Treenigheds præfation bedes.
Kommunionsvers (Sl 71)
Aflæg løfter til Herren, jeres Gud, og indfri
dem, alle, der omgiver ham, skal frembære gaver til den frygtindgydende.
Han kuer fyrsters vrede, frygtindgydende er
han for jordens konger.
Slutningsbøn
Lad dine helliggørende gaver, almægtige Gud,
både helbrede vore fejl og blive midler til vor
evige frelse. Ved vor Herre.

