
TAMPERLØRDAG I FASTEN 

 

Indgangsvers (Sl 88) 

Lad min bøn komme frem for dit syn, bøj 

dit øre til min bøn, Herre. V. Herre, min 

frelses Gud, ved dag og ved nat råber jeg 

til dig. Ære være. 

 

Efter KYRIE siger præsten 

Oremus. Flectamus genua  

(Lad os bede. Lad os bøje knæ)  

og alle knæler indtil præsten siger  

Levate (Rejs jer).  

 

Kirkebøn 

Herre, vi beder dig, se i nåde til dit folk, og 

afled med mildhed fra det din vredes pisk. 

Ved vor Herre Jesus Kristus din Søn, som 

lever og råder med dig i Helligåndens en-

hed, fra evighed til evighed. Amen. 

 

1. Læsning (5. Mos 26,12-19) 

I de dage, talte Moses til folket og sagde: 

Når du er blevet færdig med at tage hele 

tienden af din afgrøde i det tredje år, tien-

deåret, og har givet den til levitterne, de 

fremmede, de faderløse og enkerne i dine 

byer, og de har spist sig mætte, så skal du 

sige for Herren din Guds ansigt: »Jeg har 

fjernet alt det hellige fra mit hus og givet 

det til levitterne og de fremmede, til de fa-

derløse og enkerne, ganske som du har be-

falet mig. Jeg har ikke overtrådt nogen af 

dine befalinger, og jeg har ikke glemt dem. 

Jeg har ikke spist noget af det, mens jeg 

var i sorg, jeg har ikke fjernet noget af det, 

mens jeg var uren, og jeg har ikke givet 

noget af det til en afdød. Jeg har adlydt 

Herren min Gud. Jeg har gjort, ganske 

som du har befalet mig. Se ned fra din hel-

lige bolig, fra himlen, og velsign dit folk, 

Israel, og den jord, du har givet os, sådan 

som du tilsvor vore fædre, et land, der fly-

der med mælk og honning.« I dag befaler 

Herren din Gud dig at følge alle disse love 

og retsregler; du skal omhyggeligt følge 

dem af hele dit hjerte og af hele din sjæl. 

Du har i dag erklæret, at Herren skal 

være din Gud, og at du vil vandre ad hans 

veje, holde hans love og befalinger og rets-

regler og adlyde ham. Og Herren har i dag 

erklæret, at du skal være hans ejendoms-

folk, sådan som han har lovet dig, og at du 

skal holde alle hans befalinger; han vil op-

høje dig over alle de folk, han har skabt, til 

lovsang, berømmelse og herlighed, og du 

skal være et helligt folk for Herren din 

Gud, sådan som han har lovet.  

 

Graduale (Sl 79)  

Vær nådig, Herre, mod os syndere, at hed-

ningerne aldrig skal sige: Hvor er deres 

Gud? V. Hjælp os, Gud vor Frelser, og fri 

os, Herre, for dit navns æres skyld. 

 

Her siger præsten 

 Oremus. Flectamus genua og Levate. 

 

Kirkebøn 

Se til os, Gud, du vor beskytter, for at vi 

som tynges af vor onde gerningers vægt, 

idet vi tager imod din barmhjertighed må 

kunne tjene dig med frit hjerte. Ved vor 

Herre Jesus Kristus din Søn, som lever og 

råder med dig i Helligåndens enhed, fra 

evighed til evighed. Amen. 

 

2. Læsning (5. Mos 11,22-25) 

I de dage, sagde Moses til Israels sønner: 

Hvis I holder alt det, jeg befaler jer at gøre, 

og elsker Herren jeres Gud, vandrer ad 

alle hans veje og holder fast ved ham, så 

vil Herren drive alle disse folk bort foran 

jer, og I skal fordrive folk, der er større og 

mægtigere end I selv. Hvert sted, hvor I 

sætter foden, skal være jeres; fra Ørkenen 

til Libanon, og fra Eufratfloden til havet i 

vest skal jeres land strække sig. Ingen vil 

kunne holde stand imod jer; Herren jeres 

Gud vil lægge frygt og rædsel for jer over 

hele det land, I betræder, sådan som Her-

ren, jeres Gud, har lovet jer. 



Graduale (Sl 84)  

Gud, vor beskytter, se til os og kast dit blik 

på dine tjenere. V. Herre, kræfternes Gud, 

hør dine tjeneres bønner. 

 

Her siger præsten 

Oremus. Flectamus genua og Levate. 

 

Kirkebøn 

Herre, hør vore bønner, at vi ved din nåde 

både må være ydmyge i lykke og tillids-

fulde i modgang. Ved vor Herre Jesus Kri-

stus din Søn, som lever og råder med dig i 

Helligåndens enhed, fra evighed til evig-

hed. Amen. 

 

3. Læsning (2 Makk 1,23-26.27) 

I de dage, mens offeret blev fortæret af il-

den, holdt præsterne bøn; Jonatan be-

gyndte, og de øvrige så vel som Nehemias 

stemte i. Bønnen havde følgende ordlyd: 

»Herre, Herre, Gud, altings skaber, du 

frygtindgydende, stærke, retfærdige og 

barmhjertige, du den eneste konge og den 

eneste gode, du den eneste hjælper, du den 

eneste retfærdige, almægtige og evige, du 

som frelser Israel fra alt ondt, du som har 

udvalgt fædrene og helliget dem! Tag imod 

offeret for hele dit folk Israel, bevar din 

ejendom, og gør den hellig, for at hednin-

gerne må erkende, at du er vor Gud. 

 

Graduale (Sl 89)  

Vend tilbage, Herre! Hvor længe bliver du 

borte? Vis medlidenhed med dine tjenere! 

V. Herre, du har været vor bolig i slægt ef-

ter slægt. 

 

Her siger præsten  

Oremus. Flectamus genua og Levate. 

 

Kirkebøn 

Herre, vi beder dig, hør nådigt dit folks 

bønner, for at vi, som med rette rammes 

på grund af vores synder, for dit navns 

æres skyld må finde barmhjertighed og 

frelse. Ved vor Herre Jesus Kristus din 

Søn, som lever og råder med dig i Hellig-

åndens enhed, fra evighed til evighed. 

Amen. 

 

4. Læsning (Sir 36,1-10) 

Forbarm dig over os, Herre, du som er Gud 

over alle ting. Udbred frygten for dig over 

alle folkeslag; løft din hånd mod de frem-

mede folk, og lad dem se din magt. Lige-

som du gennem dine handlinger mod os 

har vist dem din hellighed, skal du gen-

nem dine handlinger mod dem vise os din 

storhed. Så skal de erkende, som også vi 

gjorde, at der ikke er nogen anden Gud 

end dig, Herre. Gør tegn på ny, udfør un-

dere igen, vis din herlighed med din hånd 

og din højre arm! Opvæk din harme, og 

udøs din vrede, gør det af med modstande-

ren, og udryd fjenden! Fremskynd dagen, 

og husk, hvad du har besluttet, lad dine 

store gerninger blive forkyndt, Herre, vor 

Gud. 

 

Graduale (Sl 141)  

Lad min bøn stige op som røgelse for dit 

ansigt, Herre, og lad mine opløftede hæn-

der være som et aftenoffer. 

 

Her siger præsten  

Oremus. Flectamus genua og Levate. 

 

Kirkebøn 

Herre, vi beder dig, kom vore handlinger i 

møde med din nådes Ånd, og ledsag dem 

med din hjælp, for at al vor bøn og gerning 

altid må begyndes i dig og, når den således 

er begyndt, også må fuldendes i dig. Ved 

vor Herre Jesus Kristus din Søn, som lever 

og råder med dig i Helligåndens enhed, fra 

evighed til evighed. Amen. 

 

5. Læsning (Dan 3,47-51) 

I de dage steg Herrens engel ned i ovnen 

sammen med Azarja og hans venner, og 

han drev nu ildens flammer ud af den og 

gjorde det så svalt derinde, som om en 

dugfrisk vind var blæst igennem den. Men 



flammen stod niogfyrre alen op fra ovnen, 

og den slog ud og brændte dem som den 

fandt ved siden af ovnen af kongens tje-

nere blandt kaldæerne, der ophedede ov-

nen. Ilden rørte dem overhovedet ikke; 

den voldte dem hverken smerte eller for-

træd. Da begyndte disse tre som med én 

stemme i ovnen at love, og prise og vel-

signe Gud, idet de sagde:  

 

Her svares ikke Deo gratias. 

 

Hymne (Dan 3,52-56)  

 Velsignet er du, Herre vore fædres Gud, 

og prisværdig og herlig i evighed. 

 Og velsignet er din herligheds navn, og 

prisværdig og herlig i evighed. 

 Velsignet er du i din herligheds hellige 

tempel, og prisværdig og herlig i evighed. 

 Velsignet er du på din kongemagts hel-

lige trone, og prisværdig og herlig i evig-

hed. 

 Velsignet er du for din Guddomsvældes 

scepter, og prisværdig og herlig i evighed. 

 Velsignet er du, som troner over Keru-

berne og skuer ned i afgrundene, og pris-

værdig og herlig i evighed. 

 Velsignet er du, som vandrer på storme-

nes vinger og på havets bølger, og prisvær-

dig og herlig i evighed. 

 Dig velsigne alle dine engle og hellige, og 

prise og herliggøre dig i evighed. 

 Dig velsigne himlene og jorden, havet og 

alt som er deri, og prise og herliggøre dig i 

evighed. 

 Ære være Faderen, og Sønnen og Hellig-

ånden, som er værd at prise og herliggøre 

i evighed. 

 Som det var i begyndelsen, så nu og altid 

og i al evighed. Amen. Han er værd at 

prise og herliggøre i evighed.  

 Velsignet er du, Herre vore fædres Gud, 

og prisværdig og herlig i evighed. 

 

 

Her siger præsten Dominus vobiscum 

uden Flectamus genua. 

Kirkebøn 

Gud, du som dæmpede ildens flammer for 

de tre unge mænd, giv os i din nåde, at vi, 

dine tjenere, ikke må opbrændes af syn-

dernes flammer. Ved vor Herre Jesus Kri-

stus din Søn, som lever og råder med dig i 

Helligåndens enhed, fra evighed til evig-

hed. Amen. 

 

Herefter kan andre bønner og 

kommemorationer tilføjes. 

 

Epistel (1 Thess 5,14-23) 

Brødre! Vi formaner jer, vejled dem, der 

ikke lever ordentligt, trøst de ængstelige, 

tag jer af de svage, vær langmodige med 

alle. Se til, at ingen gengælder nogen ondt 

med ondt, men stræb altid efter at gøre det 

gode mod hinanden og mod alle. Vær altid 

glade, bed uophørligt, sig tak under alle 

forhold; for dette er Guds vilje med jer i 

Kristus Jesus. Udsluk ikke Ånden, ringe-

agt ikke profetisk tale. Prøv alt, hold fast 

ved det gode, hold jer fra det onde i enhver 

skikkelse! Fredens Gud hellige jer helt og 

holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og 

sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu 

Kristi komme! 

 

Tractus (Sl 117)  

Lovpris Herren, alle folkeslag! Lovsyng 

ham, alle folk! V. For hans godhed mod os 

er stor, Herrens troskab varer til evig tid. 

 

Evangelium (Matt 17,1-9) 

På den tid, tog Jesus Peter og Jakob og 

hans bror Johannes med sig og førte dem 

op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og 

han blev forvandlet for øjnene af dem, 

hans ansigt lyste som solen, og hans klæ-

der blev hvide som lyset. Og se, Moses og 

Elias kom til syne for dem og talte med 

ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: 

»Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du 

vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og 

én til Moses og én til Elias.« Mens han 



endnu talte, se, da overskyggede en ly-

sende sky dem, og der lød en røst fra 

skyen: »Det er min elskede søn, i ham har 

jeg fundet velbehag. Hør ham!« Da disci-

plene hørte det, faldt de ned på deres an-

sigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus 

gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs 

jer, og frygt ikke!« Og da de løftede deres 

blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens 

de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: 

»Fortæl ikke nogen om dette syn, før Men-

neskesønnen er opstået fra de døde.« 

 

Offertorium (Sl 88) 

Herre, min frelses Gud, dag og nat råber 

jeg til dig; lad min bøn nå dig. 

 

Stillebøn 

Herre, vi beder dig, helliggør vor faste ved 

dette offer, for at vor afholdenhed også i 

vort indre må virke, hvad den bekender i 

det ydre. Ved vor Herre Jesus Kristus din 

Søn, som lever og råder med dig i Hellig-

åndens enhed, fra evighed til evighed. 

Amen. 

 

 

Fastens præfation bedes. 

 

Kommunionsvers (Sl 7) 

Herre, min Gud, til dig sætter jeg mit håb; 

fri mig fra alle mine forfølgere og frels mig. 

 

Slutningsbøn 

Almægtige Gud, lad ved dine helliggø-

rende gaver vores synder blive udslettet, 

og lad os få del i den evige lægedom. Ved 

vor Herre Jesus Kristus din Søn, som lever 

og råder med dig i Helligåndens enhed, fra 

evighed til evighed. Amen. 

 

Præsten beder herefter bønnen  

over folket idet han siger:  

Oremus. Humiliate capita vestra Deo 

(Lad os bede. Bøj jeres hoved for Gud). 

 

Bønnen over folket 

Må din velsignelse, som vi længes efter, 

Gud, styrke dine troende, at den aldrig vil 

lade dem afvige fra din vilje, men altid 

lade dem glæde sig ved dine velgerninger. 

Ved vor Herre Jesus Kristus din Søn, som 

lever og råder med dig i Helligåndens en-

hed, fra evighed til evighed. Amen. 

 


