18. SØNDAG EFTER PINSE
Indgangsvers (Sir 36,18)
Giv fred til dem der venter på dig, Herre, for
at dine profeter må findes trofaste. Hør din tjeners og dit folk Israels bønner. V. (Sl 122) Jeg
blev glad, da de sagde til mig: Lad os drage til
Herrens hus! Ære være.
Kirkebøn
Herre, vi beder dig, lad din barmhjertigheds
kraft altid styre vore hjerter, da vi uden dig
ikke kan behage dig. Ved vor Herre.
Epistel (1 Kor 1,4-8)
Brødre! Jeg takker altid min Gud for jer, for
den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt, på al tale
og på al kundskab, eftersom vidnesbyrdet om
Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke
mangler nogen nådegave, mens I venter på, at
vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han
vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke
kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag.
Graduale (Sl 122)
Jeg blev glad, da de sagde til mig: Lad os drage
til Herrens hus! Må der være fred i din kraft,
og overflødighed i dine tårne.
Halleluja, Halleluja. (Sl 102) Folkeslagene
skal frygte dit navn, Herre, og alle Jordens
konger din herlighed. Halleluja.
Evangelium (Matt 9,1-8)
På den tid gik Jesus om bord i en båd og satte
over til sin egen by. Og se, der kom nogle til
ham med en lam, der lå på en seng. Da Jesus
så deres tro, sagde han til den lamme: »Vær
frimodig, søn, dine synder tilgives dig.« Men
nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv: »Han
spotter Gud.« Jesus så, hvad de tænkte, og
sagde: »Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerte?
Hvad er det letteste, at sige: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig og gå? Men for at
I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder« – da siger
han til den lamme: »Rejs dig, tag din seng og
gå hjem!« Og han rejste sig og gik hjem. Da
folkeskarerne så det, blev de grebet af frygt og

priste Gud, der havde givet mennesker en sådan myndighed.
Offertorium (2 Mos 24,4-5)
Moses indviede et alter til Herren, og bragte
brændofre og slagede offerdyr på det. Han
bragte for Israels børns øjne et aftenoffer til
vellugt for Gud Herren.
Stillebøn
Gud, du som ved dette offers ærværdige fællesskab gør os delagtige i den ene højeste Guddom, giv os, beder vi dig, at vi, som erkender
din sandhed, ved værdig livsførelse må få del
deri. Ved vor Herre.
Treenigheds præfation bedes.
Kommunionsvers (Sl 96)
Tag offergaver og træd ind i hans helligdomme, tilbed Herren i hans hellige forgård.
Slutningsbøn
Styrket af din hellige gave bringer vi dig vor
tak, Herre, og beder din barmhjertighed, at du
vil gøre os værdige til at få del i den. Ved vor
Herre.

