
20. SØNDAG EFTER PINSE 

 

Indgangsvers (Dan 3, 31.29.35) 

Alt, hvad du har gjort imod os, Herre, har du 

sandeligt gjort retfærdigt, for vi har syndet 

mod dig og ikke adlydt dine bud; men herlig-

gør dit navn, og gør med os ifølge din barm-

hjertigheds rigdom. V. (Sl 119) Salige er de, 

hvis livsførelse er uplettet, de som vandrer ef-

ter Herrens lov. Ære være. 

 

Kirkebøn 

Herre, vi beder dig, skænk nådigt dine troende 

tilgivelse og fred, for at de både må blive ren-

set fra alle deres synder og med roligt hjerte 

må kunne tjene dig. Ved vor Herre. 

 

Epistel (Ef 5,15-21) 

Brødre! Se til, hvordan I lever, ikke som uvise, 

men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for 

dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men 

forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke 

berusede i vin, det fører til udskejelser, men 

lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med 

salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil 

af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader 

tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. I skal 

underordne jer under hinanden i ærefrygt for 

Kristus. 

 

Graduale (Sl 145)  

Alles øjne håber på dig, Herre, og du giver dem 

deres føde i rette tid. Du åbner din hånd, og 

fylder alt hvad der lever med velsignelse. 

 Halleluja, Halleluja. (Sl 108) Mit hjerte er 

beredt, Gud, mit hjerte er beredt. Jeg vil synge 

og prise dig, min ære. Halleluja. 

 

Evangelium (Joh 4,46-53) 

På den tid var der en kongelig embedsmand, 

hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at 

Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog 

han hen til ham og bad ham om at komme med 

derned og helbrede hans søn; for han lå for dø-

den. Da sagde Jesus til ham: »Hvis I ikke får 

tegn og undere at se, tror I ikke.« Den konge-

lige embedsmand svarede: »Herre, kom med 

derned, før mit barn dør.« Jesus sagde til ham: 

»Gå hjem, din søn lever.« Manden troede Jesus 

på hans ord og gik; og allerede mens han var 

på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og 

fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte 

dem så ud om, i hvilken time han havde fået 

det bedre, og de svarede: »I går ved den sy-

vende time forlod feberen ham.« Da forstod fa-

deren, at det var sket netop i den time, da Je-

sus havde sagt: »Din søn lever.« Og han og hele 

hans husstand kom til tro.  

 

Offertorium (Sl 137) 

Ved Babylons floder der sad vi og græd, når vi 

huskede på dig, Sion. 

 

Stillebøn 

Herre, vi beder dig, lad disse mysterier 

skænke os himmelsk helbredelse, og rense 

vort hjerte for dets fejl. Ved vor Herre. 

 

Treenigheds præfation bedes. 

 

Kommunionsvers (Sl 119) 

Herre, husk på det ord til din tjener, ved hvil-

ket du gav mig håb. Dette håb har trøstet mig 

i min ringhed. 

 

Slutningsbøn 

For at vi må blive værdige til dine hellige ga-

ver, beder vi dig, Herre, til altid at gøre os i 

stand til at adlyde dine bud. Ved vor Herre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


