
2. SØNDAG EFT. HELLIG TRE KONGER 

 

Indgangsvers (Sl 66) 

Hele jorden skal tilbede dig, Gud, og synge for 

dig, ja lovsynge dit navn, du højeste. V. (Sl 66) 

Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden, lov-

syng hans navn. Ære være. 

 

Kirkebøn 

Almægtige, evige Gud, som styrer alt, både i 

himlen og på jorden, hør i nåde dit folks bøn-

ner og giv os din fred i alle vore anliggender. 

Ved vor Herre. 

 

Epistel (Rom 12,6-16) 

Brødre! Vi har forskellige nådegaver, alt efter 

den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk 

gave, skal bruge den i overensstemmelse med 

troen; den, der har en tjeneste, skal passe sin 

tjeneste; den, der underviser, sin undervis-

ning; den, der formaner, sin formaning; den, 

der giver, skal give rundhåndet. Den, der er 

forstander, skal være det med iver, og den, der 

øver barmhjertighed, skal gøre det glad og 

gerne. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky 

det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden 

hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise 

hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres 

iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. 

Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, 

vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe 

de hellige, når de har behov for hjælp. Læg 

vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der for-

følger jer, velsign, og forband ikke. Glæd jer 

med de glade, græd med de grædende. Hold 

sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, 

men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres 

egen klogskab. 

 

Graduale (Sl 107)  

Herren sendte sit ord og helbredte dem og red-

dede deres liv fra graven. De skal takke Her-

ren for hans trofasthed og for hans undere mod 

mennesker. 

 Halleluja, Halleluja. (Sl 148) Lovpris Her-

ren, alle hans engle, lovpris ham, hele hans 

hær! Halleluja. 

 

 

Evangelium (Joh 2,1-11) 

På den tid var der bryllup i Kana i Galilæa, og 

dér var Jesu mor med; også Jesus og hans di-

sciple var indbudt til brylluppet. Men vinen 

slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har 

ikke mere vin.« Jesus sagde til hende: »Hvad 

vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke 

kommet.« Hans mor sagde til tjenerne: »Gør, 

hvad som helst han siger til jer.« Der var dér 

seks vandkar af sten; de stod der efter jøder-

nes regler for renselse og rummede hver to til 

tre spande. Jesus sagde til dem: »Fyld karrene 

med vand.« Og de fyldte dem helt op. Og han 

sagde til dem: »Øs nu op og bær det hen til 

skafferen.« Det gjorde de så. Men da skafferen 

havde smagt på vandet, der var blevet til vin 

– han vidste ikke, hvor den kom fra, men det 

vidste de tjenere, som havde øst vandet op – 

kaldte han på brudgommen og sagde til ham: 

»Man sætter ellers den gode vin frem først, og 

når folk har drukket godt, så den ringere. Du 

har gemt den gode vin til nu.« Dette gjorde Je-

sus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine 

tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans di-

sciple troede på ham.  

 

Offertorium (Sl 66) 

Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden, lov-

syng hans navn. Kom og hør, og jeg vil fortælle 

jer det, alle jer, der frygter Gud, hvor store ting 

Herren har gjort mod min sjæl. Halleluja. 

 

Stillebøn 

Herre, helliggør de frembårne gaver, og rens 

os fra vore synders urenhed. Ved vor Herre. 

 

Treenigheds præfation bedes. 

 

Kommunionsvers (Joh 2,7.8.9.10-11) 

Herren siger: «Fyld karrene med vand, og bær 

det hen til skafferen». Da skafferen havde 

smagt på vandet, som var blevet til vin, siger 

han til brudgommen: «Du har gemt den gode 

vin til nu». Dette var det første tegn, Jesus 

gjorde for sine disciple. 

 

 



Slutningsbøn 

Herre, lad din kraft virke stærkere og stær-

kere i os, for at vi, styrkede ved de guddomme-

lige sakramenter, ved din nådegave må forbe-

redes til at opnå det, som de lover os. Ved vor 

Herre. 

 

 

 

 

 

 


