4. 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.

Offertorium (Sl 118)
Herrens højre har udrettet mægtige gerninger, Herrens højre har ophøjet mig. Jeg skal
ikke dø, men leve og forkynde Herrens gerninger.

Kirkebøn
Gud, du som ved at vi, der er stedte i så store
farer, på grund af den menneskelige skrøbelighed ikke kan holde stand, giv os frelse for sjæl
og legeme, for at vi ved din hjælp må vinde sejr
over alt, hvad vi må lide for vore synders
skyld. Ved vor Herre.

Stillebøn
Forund os, beder vi dig, almægtige Gud, at
dette offers frembårne gave altid må styrke
vor skrøbelighed og rense den fra alt ondt. Ved
vor Herre.

Epistel (Rom 13,8-10)
Brødre! Vær ingen noget andet skyldig end at
elske hinanden; for den, der elsker andre, har
opfyldt loven. Buddene: »Du må ikke bryde et
ægteskab; du må ikke begå drab; du må ikke
stjæle; du må ikke begære,« og et hvilket som
helst andet bud, sammenfattes jo i dette bud:
»Du skal elske din næste som dig selv.« Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde.

Kommunionsvers (Luk 4,22)
De undrede sig alle over det, som udgik af
Guds mund.

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 8,23-27)
På den tid, da Jesus gik om bord i en båd,
fulgte hans disciple ham. Da blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde: »Herre, frels os! Vi går under!« Men han sagde til dem: »Hvorfor er I
bange, I lidettroende?« Da rejste han sig og
truede ad storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde: »Hvem
er han, siden både storm og sø adlyder ham?«

Treenigheds præfation bedes.

Slutningsbøn
Gud, lad dine gaver rense os fra alle jordiske
lyster og altid genoprejse os ved den himmelske spise. Ved vor Herre.

