SKT. JOHANNES, APOSTEL & EVANGELIST (27. DECEMBER)
Indgangsvers
I midten af forsamlingen åbnede Herren hans
mund og fyldte ham med visdoms og forstands
ånd. Han iførte ham herlighedens klæde. V.
(Sl 92) Det er godt at takke Herren og at lovsynge dit navn, du den Højeste. Ære være.
Kirkebøn
Herre, lad nådigt lyset skinne for din Kirke,
for at den ved din apostels og evangelists, den
salige Johannes' lære, må nå til de evige gaver.
Ved vor Herre.
Herefter følger bønnen for Juleoktaven:
Giv os, beder vi dig, almægtige Gud, at din énbårne Søns fødsel i kødet i dag må frigøre os,
som holdes i den gamle trældom under syndens åg. Ved samme vor Herre.
Læsning (Sir 15,1-6)
Sådan handler den, der frygter Herren; den,
der er hjemme i loven, finder visdommen. Hun
vil møde ham som en moder og tage imod ham
som en brud. Hun vil give ham indsigts brød
at spise og visdoms vand at drikke. Han støtter sig til hende og vil aldrig bøje af; han holder
sig til hende og vil aldrig blive til skamme.
Hun vil ophøje ham over hans omgivelser og få
ham til at tage ordet i forsamlingen. Glæde og
festkrans og et evigt navn får han i eje, Herren
vor Gud.
Graduale (Joh 21,22-23)
Da kom det forlydende ud blandt brødrene, at
den discipel ikke skulle dø. Men Jesus havde
ikke sagt, at han ikke skulle dø. V. Men: Hvis
jeg vil, at han skal leve, til jeg kommer; Følg
du mig. Halleluja, Halleluja. (Joh 21,24) Det
er den discipel, som vidner om dette, og som
har skrevet dette, og vi ved, at hans vidnesbyrd er sandt. Halleluja.
Evangelium (Joh 21,19-24)
På den tid, sagde Jesus til Peter: »Følg mig!«
Da Peter vendte sig om, ser han den discipel
følge efter, som Jesus elskede, og som ved måltidet havde siddet lige ved siden af ham og

spurgt: Herre, hvem er det, der skal forråde
dig? Da nu Peter så ham, sagde han til Jesus:
»Herre, hvad så med ham?« Jesus sagde til Peter: »Hvis jeg vil, at han skal leve, til jeg kommer, hvad angår det så dig? Følg du mig!« Da
kom det forlydende ud blandt brødrene, at den
discipel ikke skulle dø. Men Jesus havde ikke
sagt, at han ikke skulle dø, men: Hvis jeg vil,
at han skal leve, til jeg kommer, hvad angår
det så dig? Det er den discipel, som vidner om
dette, og som har skrevet dette, og vi ved, at
hans vidnesbyrd er sandt.
Offertorium (Sl 92)
Den retfærdige skyder op som palmen og vokser sig stor som cedertræet på Libanon.
Stillebøn
Modtag, Herre, gaverne som vi frembærer til
dig på festen for ham under hvis beskyttelse vi
beror vor frelse. Ved vor Herre.
Herefter følger bønnen for Juleoktaven:
Herre, helliggør de frembårne gaver ved din
énbårne Søns fødsel i dag, og rens os fra vores
synders urenhed. Ved samme vor Herre.
Jesu Fødsels præfation bedes.
Kommunionsvers (Joh 21,23)
Da kom det forlydende ud blandt brødrene, at
den discipel ikke skulle dø. Men Jesus havde
ikke sagt, at han ikke skulle dø. Men: Hvis jeg
vil, at han skal leve, til jeg kommer.
Slutningsbøn
Fornyet af den himmelske føde og drik, beder
vi dig ydmygt, vor Gud, at vi må blive bevaret
på forbøn af ham, på hvis mindedag vi har
modtaget dette sakramente. Ved vor Herre.
Herefter følger bønnen for Juleoktaven:
Giv os, beder vi dig, almægtige Gud, at verdens Frelser, der er født i dag, og som har vundet os den guddommelige genfødelse, også selv
må skænke os udødeligheden. Han, som lever.

