
5. 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 

Herre, vi beder dig, beskyt med din uophørlige 

kærlighed dine tjenere, for at vi som sætter 

vort eneste håb til den himmelske nåde, altid 

må blive bevaret ved din beskyttelse. Ved vor 

Herre. 

 

Epistel (Kol 3,12-17) 

Brødre! Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige 

og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, 

ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over 

med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene 

har noget at bebrejde den anden. Som Herren 

tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette 

skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkom-

menhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres 

hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på 

ét legeme. Og vær taknemlige. Lad Kristi ord 

bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med 

al visdom hinanden med salmer, hymner og 

åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til 

Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det 

alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud 

Fader tak ved ham! 

 

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 13,24-30) 

På den tid fortalte Jesus følgende lignelse for 

folket: »Himmeriget ligner en mand, der såede 

god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom 

hans fjende og såede ukrudt i hveden og gik 

sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom 

også ukrudtet frem. Husbondens folk kom så 

og spurgte: Herre, såede du ikke god sæd i din 

mark? Hvor kommer da ukrudtet fra? Han 

svarede: Det har en fjende gjort. Folkene spør-

ger ham så: Vil du have, at vi skal gå ud og 

luge det væk? Han svarer dem: Nej, for når I 

luger ukrudtet væk, kommer I til at rykke hve-

den op sammen med det. Lad blot begge dele 

gro side om side indtil høsten. Ved høsttid vil 

jeg så sige til høstfolkene: Tag først ukrudtet 

fra og bind det i knipper, så det kan brændes, 

men saml hveden i min lade.« 

 

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 frembærer forsoningens offergaver 

for dig, for at du barmhjertigt må udslette vore 

synder og lede vore vaklende hjerter ad den 

rette vej. Ved vor Herre. 

 

Treenigheds præfation bedes. 

 

Kommunionsvers (Luk 4,22) 

De undrede sig alle over det, som udgik af 

Guds mund. 

 

Slutningsbøn 

Vi beder dig, almægtige Gud, at vi må høste 

den frelses frugt, som vi gennem disse myste-

rier, har modtaget løftet om. Ved vor Herre.

 


