24. SØNDAG EFTER PINSE
Indgangsvers (Jer 19,11-12.14)
Herren siger: Jeg tænker tanker om fred og
ikke om lidelse. I skal påkalde mig, og da vil
jeg bønhøre jer, og jeg vil lede jeres fangne tilbage fra alle steder. V. (Sl 85) Herre, du har
velsignet dit land, og har ladet Jakobs fangenskab ophøre. Ære være.
Kirkebøn
Opvæk, beder vi dig, Herre, dine troendes
hjerter, at de ved dybere at tilegne sig dit guddommelige værks frugt må opnå større frelsesmidler af din nåde. Ved vor Herre.
Epistel (Kol 1,9-14)
Brødre! Vi er ikke holdt op med at bede for jer
og beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I
kan leve, som Herren vil det, på alle måder
ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud og styrkes
med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Tak med glæde vor
Fader, som har gjort jer duelige til at få del i
de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns
rige; i ham har vi forløsningen, ved hans blod,
syndernes forladelse.
Graduale (Sl 44)
Du har frelst os, Herre, fra vore fjender, og du
har slået dem ned, som hader os. Gud lovpriser vi dagen lang, dit navn takker vi til evig
tid.
Halleluja, Halleluja. (Sl 130) Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Herre, hør min bøn. Halleluja.
Evangelium (Matt 24,15-35)
På den tid sagde Jesus til sine disciple: Når I
ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som
der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund – den, der læser dette, skal mærke
sig det! – da skal de, der er i Judæa, flygte ud
i bjergene; den, der er på taget, skal ikke gå
ned og hente noget i huset; og den, der er ude
på marken, skal ikke gå hjem og hente sin

kappe. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver
bryst i de dage. Bed til, at jeres flugt ikke skal
ske om vinteren eller på en sabbat. For da skal
der være en stor trængselstid, som der ikke
har været magen til fra verdens begyndelse
indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis
de dage ikke afkortedes, blev intet menneske
frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage
blive afkortet. Hvis nogen da siger til jer: Se,
her er Kristus! eller: Her er han! så tro det
ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og
falske profeter, og de skal gøre store tegn og
undere for om muligt at føre selv de udvalgte
vild. Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke
derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det
ikke. For som lynet kommer fra øst og lyser
helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes. Men straks efter trængslen i de
dage skal solen formørkes og månen ikke
skinne og stjernerne falde ned fra himlen og
himlens kræfter rystes. Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da
skal alle jordens folkestammer jamre, og de
skal se Menneskesønnen komme på himlens
skyer med magt og megen herlighed. Og han
skal sende sine engle ud med høj basunklang,
og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den
anden. Lær denne lignelse af figentræet: Når
dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at
sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når
I ser alt dette, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå,
før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå,
men mine ord skal aldrig forgå.
Offertorium (Sl 130)
Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Herre,
hør min bøn. Fra dybet råber jeg til dig, Herre.
Stillebøn
Herre, hør nådig vore bønner, tag imod dit
folks ofre og anmodninger og omvend alle vore
hjerter til dig, for at vi må blive befriet fra al
jordisk begær, og vende os mod alle himmelske
længsler. Ved vor Herre.

Treenigheds præfation bedes.
Kommunionsvers (Mark 11,24)
Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får
I det.

Slutningsbøn
Giv os, beder vi dig, Herre, ved disse sakramenter, som vi har modtaget, at al vort hjertes
ondskaber må helbredes ved deres lægedoms
gave. Ved vor Herre.

