
3. SØNDAG EFT. HELLIG TRE KONGER 

 

Indgangsvers (Sl 97) 

Tilbed Gud, alle hans engle. Sion har hørt det 

og glædet sig, og Judas døtre har jublet. V. 

Herren hersker, jorden skal juble. Mange øer 

skal glæde sig. Ære være. 

 

Kirkebøn 

Almægtige, evige Gud, se i nåde til vor svag-

hed og udstræk din majestæts højre hånd for 

at beskytte os. Ved vor Herre. 

 

Epistel (Rom 12,16-21) 

Brødre! Stol ikke på jeres egen klogskab. Gen-

gæld ingen ondt med ondt; tænk på, hvad der 

er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred 

med alle mennesker, om det er muligt, så vidt 

det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, 

mine kære, men giv plads for Guds vrede, for 

som der står skrevet: »Hævnen tilhører mig, 

jeg vil gengælde,« siger Herren. Men »hvis din 

fjende er sulten, så giv ham noget at spise, 

hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke; 

for gør du det, samler du glødende kul på hans 

hoved.« Lad dig ikke overvinde af det onde, 

men overvind det onde med det gode. 

 

Graduale (Sl 102)  

Folkene skal frygte dig navn, Herre, og alle 

jordens konger din herlighed. For Herren har 

bygget Sion og skal ses i sin guddomsvælde. 

 Halleluja, Halleluja. (Sl 97) Herren hersker, 

jorden skal juble. Mange øer skal glæde sig. 

Halleluja. 

 

Evangelium (Matt 8,1-13) 

Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte 

store folkeskarer ham. Og se, en spedalsk kom 

og kastede sig ned for ham og sagde: »Herre, 

hvis du vil, kan du gøre mig ren.« Jesus rakte 

hånden ud, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, 

bliv ren!« Og straks blev han renset for sin spe-

dalskhed. Men Jesus sagde til ham: »Se til, at 

du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv 

undersøgt af præsten, og bring den offergave, 

Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem.« 

Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer 

hen og bad ham: »Herre, min tjener ligger lam-

met derhjemme og lider forfærdeligt.« Han 

sagde til ham: »Jeg vil komme og helbrede 

ham.« Men officeren sagde: »Herre, jeg er for 

ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig 

blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg 

er jo selv en mand under kommando og har 

soldater under mig. Siger jeg til én: Gå! så går 

han, og til en anden: Kom! så kommer han, og 

til min tjener: Gør det og det! så gør han det.« 

Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde 

til dem, der fulgte ham: »Sandelig siger jeg jer: 

Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i 

Israel. Jeg siger jer: Mange skal komme fra øst 

og vest og sidde til bords med Abraham og Isak 

og Jakob i Himmeriget, men Rigets egne børn 

skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der 

være gråd og tænderskæren.« Men til officeren 

sagde Jesus: »Gå, det skal ske dig, som du tro-

ede!« Og hans tjener blev helbredt i samme 

time.  

 

Offertorium (Sl 118) 

Herrens højre har udrettet mægtige gernin-

ger, Herrens højre har ophøjet mig. Jeg skal 

ikke dø, men leve og forkynde Herrens gernin-

ger. 

 

Stillebøn 

Herre, vi beder dig, lad denne offergave rense 

os fra vore synder og helliggøre dine tjenere på 

legeme og sjæl til at fejre ofringen. Ved vor 

Herre. 

 

Treenigheds præfation bedes. 

 

Kommunionsvers (Luk 4,22) 

De undrede sig alle over det, som udgik af 

Guds mund. 

 

Slutningsbøn 

Vi, hvem du forunder, Herre, at få del i så 

store mysterier, beder dig nådigt gøre os vir-

keligt forberedt til at høste frugterne deraf. 

Ved vor Herre. 

 

 

 


