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Indgangsvers 

Et menneskes barmhjertighed gælder hans 

næste, men Guds barmhjertighed strækker 

sig over alt kødeligt. Den, som har barm-

hjertighed, lærer og opdrager, ligesom hyr-

den leder sin hjord. V. (Sl 1) Salig den 

mand, som ikke vandrer efter de ugudeli-

ges råd, som ikke står på syndernes vej og 

ikke sidder på fordærvelsens trone. Ære 

være. 

 

Kirkebøn 

Giv os, beder vi dig, almægtige Gud, at vi 

efter den hellige bekenders Johannes' for-

billede må gå frem i de helliges visdom, og 

øve barmhjertighed imod andre, og således 

ved hans fortjenester må opnå tilgivelse 

hos dig. Ved vor Herre. 

 

Epistel (Jak 2,12-17) 

Mine kære! I skal tale og handle som men-

nesker, der vil blive dømt efter frihedens 

lov. For den dom er ubarmhjertig mod den, 

der ikke selv handler barmhjertigt; barm-

hjertighed triumferer over dom. Hvad nyt-

ter det, mine brødre, hvis et menneske si-

ger, han har tro, men ikke har gerninger? 

Kan den tro måske frelse ham? Hvis en 

broder eller søster ikke har tøj at tage på 

og mangler det daglige brød, og en af jer så 

siger til dem: »Gå bort med fred, sørg for at 

klæde jer varmt på og spise godt,« men ikke 

giver dem, hvad legemet har brug for, hvad 

nytter det så? Sådan er det også med troen: 

i sig selv, uden gerninger, er den død.  

 

Graduale (Sl 107)  

Herrens barmhjertige gerninger skal prise 

ham, hans vidunderlige gerninger imod 

menneskenes børn, for han har mættet den 

fattige sjæl, mættet den hungrende sjæl 

med gode gaver.  

 Halleluja, Halleluja. Han åbnede sin 

hånd for den trængende og udstrakte sine 

hænder til den fattige. Halleluja. 

 

Evangelium (Luk 12,35-40) 

På den tid, sagde Jesus til sine disciple: I 

skal have kjortlen bundet op om lænderne 

og have lamperne tændt og være som men-

nesker, der venter på, hvornår deres herre 

vil bryde op fra brylluppet, så de straks kan 

lukke op for ham, når han kommer og ban-

ker på. Salige de tjenere, som herren finder 

vågne, når han kommer! Sandelig siger jeg 

jer: Han skal binde kjortlen op om sig og 

lade dem sætte sig til bords og selv komme 

og sørge for dem. Om han så kommer i den 

anden eller tredje nattevagt – salige er de, 

hvis han finder dem vågne. Men det ved I, 

at vidste husets herre, i hvilken time tyven 

kommer, så ville han forhindre, at nogen 

brød ind i hans hus. Også I skal være rede, 

for Menneskesønnen kommer i den time, I 

ikke venter det.« 

 

Offertorium (Job 29,14-16) 

Jeg iførte mig retfærdighed, den var min 

klædning, retten var min kappe og turban. 

Jeg var den blindes øjne og den lammes 

fødder. Jeg var en fader for fattige.  

 

Stillebøn 

Herre, vi beder dig, modtag for din hellige 

bekender Johannes' fortjenester nådig 

disse offergaver og giv os, at vi må elske dig 

over alt og alle mennesker for din skyld, og 

således behage dig både i hjerte og i ger-

ning. Ved vor Herre. 

 

Almindelig præfation bedes. 

 

Kommunionsvers (Luk 6,38) 

Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, 

rystet, topfyldt mål skal man give jer i fav-

nen. 



Slutningsbøn 

Styrket af dit dyrebare legeme og blods sa-

lige føde påkalder vi ydmygt din mildhed, 

Herre, at vi ved din hellige bekender Jo-

hannes' fortjenester og forbillede må kunne 

efterligne hans kærlighed og engang få del 

i hans herlighed. Du, som lever. 

 

 

 

 

 

 

 


