TILLÆG TIL TIDEBOGEN
Torsdag efter pinse

Jesus Kristus
Den evige ypperstepræst
Fest
Læsningernes Tidebøn
HYMNE
Lovsang 499

Vær priset, Krist, Guds Søn, Guds Lam
1. Vær priset, Krist, Guds Søn, Guds Lam,
for kval og spot, for dom og skam.
Vær priset, du, som vog vor død
og bryder for os livets brød.
2. Vær priset, Krist, for korsets mén,
du er vor hovedhjørnesten –
på én gang offerlam og præst
og vandringsbrød og altergæst.
3. Vær priset, Krist, du blandt os bor
i kirkehuse, bygt af jord –
vær priset for dit kød og blod,
du sejerrig os efterlod.
4. Vær priset, Krist! Når klart i sky
du kommer, vil vi til dig ty –
vort værn mod død og evig dom –
og gå med dig, derfra du kom.
5. Vær priset, Krist, på kongestol
og i monstransens gyldensol!
Vær priset her, vær priset hist,
vor høje konge, Jesus Krist!
T: P. Schindler (1892-1967)
M: Genève 1551. Som L. 295
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SALMODI
Salme 2
1. ant. Jeg har bedt til min Fader; og han har givet mig folkeslagene til arv.
Hvorfor fnyser hedninger, *
hvorfor pønser folkefærd på, hvad fåfængt er ?
Jordens konger rejser sig, *
fyrster samles til råd mod Herren
og mod hans salvede:
»Lad os sprænge deres bånd *
og kaste rebene af os!«
Han, som troner i Himlen, ler, *
Herren, han spotter dem.
Så taler han til dem i vrede, *
forfærder dem i sin harme:
»Jeg har dog indsat min konge *
på Sion, mit hellige bjerg!«
Jeg kundgør Herrens tilsagn. †
Han sagde til mig: »Du er min Søn, *
jeg har født dig i dag!
Bed mig, og jeg giver dig hedningefolk til arv *
og den vide jord i eje;
med jernspir skal du knuse dem *
og sønderslå dem som en pottemagers kar!«
Og nu, I konger, vær kloge, *
lad jer råde, I jordens dommere,
tjener Herren i frygt, †
fryd jer med bæven! *
Kysser Sønnen,
at ikke han vredes og I forgår! †
Snart blusser hans vrede op. *
Salig hver den, der lider på ham!
Salme 40, 2-13
2. ant. Bring jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag.
Jeg biede trolig på Herren, *
han bøjed sig til mig og hørte mit skrig.
Han drog mig op af den brusende grav *
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af det skidne dynd,
han satte min fod på en klippe *
gav skridtene fasthed,
en ny sang lagde han i min mund *
en lovsang til vor Gud.
Mange skal se det og frygte *
og stole på Herren.
Salig den mand, der sætter sin lid til Herren *
ej vender sig til hovmodige eller dem der
hælder til løgn.
Mange undere gjorde du, Herre min Gud, †
og mange tanker tænkte du for os; *
de kan ikke opregnes for dig;
ellers forkyndte og fortalte jeg dem; *
til at tælles er de for mange.
Til slagt- og afgrødeofre har du ej lyst, †
du gav mig åbne ører, *
brænd- og syndoffer kræver du ikke.
Da sagde jeg: »Se, jeg kommer, *
i bogrullen er der givet mig forskrift;
at gøre din vilje, min Gud, er min lyst, *
og din lov er i mit indre«.
I en stor forsamling forkyndte jeg retfærd, †
se, mine læber lukked jeg ikke; *
Herre, du ved det.
Din retfærd dulgte jeg ej i mit hjerte, *
din trofasthed og frelse talte jeg om,
din nåde og sandhed fornægted jeg ej *
i en stor forsamling.
Du, Herre, vil ikke lukke dit hjerte for mig, *
din nåde og sandhed skal altid være mit værn.
Thi ulykker lejrer sig om mig i talløs mængde, †
mine synder har indhentet mig, *
så jeg ikke kan se,
de er flere end hovedets hår, *
og modet har svigtet.
Salme 85
3. ant. Kristus elskede Kirken og gav sig selv hen for den for at hellige den.
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Du var nådig, Herre, imod dit land, *
du vendte Jakobs skæbne,
tog skylden bort fra dit folk *
og skjulte al deres synd.
Du lod al din vrede fare, *
tvang din glødende harme.
Vend tilbage, vor frelses Gud, *
hør op med din uvilje mod os!
Vil du vredes på os for evigt, *
holde fast ved din harme fra slægt til slægt?
Vil du ikke skænke os liv på ny, *
så dit folk kan glæde sig i dig!
Lad os skue din miskundhed, Herre, *
din frelse give du os!
Jeg vil høre, hvad Gud Herren taler! †
Visselig taler han fred til sit folk og til
sine fromme *
og til dem, der vender deres hjerte til ham;
ja, nær er hans frelse for dem, som frygter ham, *
snart skal herlighed bo i vort land;
miskundhed og sandhed mødes, *
retfærd og fred skal kysse hinanden;
af jorden spirer sandhed frem, *
fra Himlen skuer retfærd ned.
Derhos giver Herren lykke, *
sin afgrøde giver vort land;
retfærd vandrer foran ham *
og følger også hans fjed.

VERS
V. Kristus frembar det ene offer for vore synder.
R. Han har for altid ført dem, han helliger, til målet.

1. LÆSNING
Hebr 4, 14-16, 5, 1-10
Jesus, den store ypperstepræst
Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds
søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperstepræst, der
ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle
ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for
nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.
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For enhver ypperstepræst, som tages blandt mennesker, indsættes til på
menneskers vegne at gøre tjeneste for Gud ved at frembære gaver og slagtofre for
deres synder. Han kan føle med de uvidende og vildfarende, fordi han også selv er et
skrøbeligt menneske og derfor må frembære syndoffer for sig selv såvel som for
folket. Den værdighed kan ingen selv tage, man må ligesom Aron kaldes af Gud.
Således gav heller ikke Kristus sig selv den ære at være ypperstepræst, men det
gjorde Gud, som sagde til ham:
Du er min søn,
jeg har født dig i dag,
ligesom han også et andet sted siger:
Du er præst for evigt
på Melkisedeks vis.
Mens han levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og
anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin
gudsfrygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han
havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham, og
blev af Gud kaldt ypperstepræst på Melkisedeks vis.

VEKSELSANG
Fil 2,8; Es 53,7
V. Kristus ydmygede sig * og blev lydig indtil døden.
R. Han blev ofret, fordi han ville det * og blev lydig indtil døden.

2. LÆSNING
Fra pave Pius XII´s rundskrivelse ”Mediator Dei”.
Kristus, præst og offerlam
Kristus er i sandhed præst. Han er præst for os og ikke for sig selv, når han bringer
hele menneskeslægtens bønner og tro frem for den evige Fader. Samtidig er han
offerlam, og det er han for os, når han frembærer sig selv i stedet for mennesket, der
er skyldigt i synd.
For det er Apostlens krav til alle kristne, at de skal have ”det sind over for
hinanden, som var i Kristus Jesus”. Det betyder, at alle kristne over for hinanden
skal have samme sindelag, i den udstrækning det er menneskeligt muligt, som vor
guddommelige forløser, da han frembar sig selv som offer. Alle kristne skal nemlig
have et ydmygt sindelag og over for Guds Majestæt vise tilbedelse, ærefrygt,
lovprisning og taksigelse.
Apostlen kræver desuden af alle kristne, at de på en vis måde påtager sig
offerlammets vilkår, at de fornægter sig selv efter Evangeliets bud, at de endog af
egen fri vilje gør bod, og at enhver giver afkald på det, som ellers er tilladt, og
afvender det onde.
Kort sagt kræver Apostlen, at vi alle, sammen med Kristus, går ind under Kristi
underfulde død på korset, således at vi kan tage Paulus' ord til os: ”Jeg er korsfæstet
med Kristus”.
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VEKSELSANG
jfr. Gal 2,20
V. Jeg lever i troen på Guds Søn, * som elskede mig og gav sig selv hen for mig.
R. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. * Han, som elskede mig og gav
sig selv hen for mig.

TE DEUM
BØN som om morgenen

Indledning af dagen
Ant. Lad os ære Kristus, der har et evigt præstedømme.

Morgenbøn
HYMNE
Lovsang 552.

Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam
1. Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam!
Knæl, engle, ned i bøn,
hent kongekronen frem til ham,
ja, kron ham, kron ham, kron ham,
Himlens kongesøn!
2. Du vidnehær med martyrblod,
med sejersklædning skøn,
læg palmegren ved tronens fod,
og kron ham, kron ham, kron ham,
Himlens kongesøn!
3. Du Israel, af Isai rod
din kvist skød op i løn
og frembar nådens frugt fuldgod.
O, kron ham, kron ham, kron ham,
Himlens kongesøn!
4. Og du, Guds egen børneflok,
hans smerters store løn,
kan du din frelser prise nok?
O, kron ham, kron ham, kron ham,
Himlens kongesøn!
5. I folkeslag fra syd og nord,
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som mange vandes drøn
nu stemmer op et lovsangskor!
Ja, kron ham, kron ham, kron ham,
Himlens kongesøn!
T: E. Perronet 1779, Dansk o. 1895
M: W. Shrubsole 1779. L. 552

ANTIFONER
Psalteret, 1. uge søndag s. 810
1. Ved blodet fra Kristi kors har Faderen stiftet fred på jorden som i himlene.
2. Alt er skabt ved Kristus og i Kristus.
3. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over hele
Kirken, som er hans legeme.
LÆSNING
Hebr 10, 5-10
Derfor siger han, da han træder ind i verden:
Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have,
men et legeme har du beredt mig;
brændoffer og syndoffer ønsker du ikke.
Da siger jeg: 'Se, jeg er kommet
– i bogrullen er der skrevet om mig –
for at gøre din vilje, Gud.'
Mens han først siger: »Slagtoffer og afgrødeoffer, brændoffer og syndoffer ville du
ikke have, og du ønskede dem ikke« – og det er dem, der frembæres som ofre ifølge
loven – så fortsætter han: »Se, jeg er kommet for at gøre din vilje.« Han ophæver
altså det første for at sætte det andet i kraft, og efter hans vilje er vi blevet helliget,
ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle.

VEKSELSANG
R. Se, jeg kommer, * for at jeg kan gøre din vilje.
Gentages
V. Din lov er i mit indre,
for at jeg ...
Ære være ...
Se, jeg ...

ZAKARIAS´ LOVSANG
Ant. Fader, må alle være ét, for at verden skal tro, at du har udsendt mig.

FORBØNNER OG INDVIELSE AF DAGEN
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Barmhjertighedens Fader og al trøsts Gud.
Du fylder alle, som kommer til dig, med velsignelse.
Vi er dine børn og begynder denne dag med at bede til dig ved Kristus og med ham
og i ham:
R. Herre, hør os.
Jesus Kristus, Guds levende Søn,
• før os til din sandheds lys.
Kristus, Guds Ord, du er hos Faderen til tidernes ende,
• væk i dine troende viljen til at forkynde Evangeliet.
Jesus, du er salvet af Faderen med Helligånden,
• indvi din Kirke i hellighed.
Kristus, den nye pagts ypperstepræst,
• indgyd til Faderens ære din hellighed i præsterne.
Kristus, Guds visdom, vor fred og forsoning,
• giv, at vi alle må blive ét hjerte og ét sind i din Kirke.
Kristus, evige præst, du har herliggjort Faderen,
• giv, at vor hengivelse til dig må skænke os den evige herlighed.

BØN
Gud, du har til forherligelse af din majestæt og til menneskeslægtens frelse indsat
din Enbårne som evig ypperstepræst. Giv ved Helligåndens virke, at de, som han
har udvalgt til tjenere og forvaltere af dine sakramenter, må findes trofaste i
udøvelsen af den tjeneste, de har påtaget sig. Ved vor Herre …

Middagsbøn

SALMER

Psalteret, ugedagen

Middagsbøn
Ant. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som
hovedhjørnesten.

9

LÆSNING
1 Pet 2,4 - 5
Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og
kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et
helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er
kærkomne for Gud.

VERS
V. Ligesom I har modtaget Jesus Kristus, vor Herre, skal I vandre i ham.
R. I er rodfæstede i ham, opbyggede i ham og grundfæstede i troen.
BØN som om morgenen

Vesper
HYMNE
Lovsang nr. 579

O Jesus, præst i evighed
1. O Jesus, præst i evighed!
Her lader du det kende,
hvorfor dig Gud af Himlen ned
til jorden ville sende,
at syndere du kunne med
din Fader vel forlige
og lade dem få del og sted
i ærens evig rige.
2. Og dine tjenere, som skal
det sone-embed føre,
så de på jorden Himlens sal
med sjæle rig kan gøre,
dem styrker du med råd og fred
og deres synd forsoner,
ja, dem med Himlens myndighed
og store nåde kroner.
3. Som Faderen har dig udsendt
og salvet uden måde
med Ånd og kraft, som er bekendt,
så vil du og i nåde
ved Ånd og kraft med alle stå,
som dine bud skal være
og om i hele verden gå
dit salig ord at lære.
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4. Du ånder, og din gode Ånd
du derved dem indgyder,
så de får magt mod syndens bånd
og vantros onde lyder,
at løse dem, som vil i bod
og tro til Gud sig vende,
men binde dem, som står imod,
i død og dom at ende.
5. Så er en hellig myndighed
lagt svage folk i hænde,
hvis lige verden ikke ved,
den nåde bør man kende,
at ingen engel måtte få
det sone-embeds ære,
men skrøbelige folk de må
den nådetitel bære.
6. O Jesus, giv mig nåde til
det embede at ære,
som selv så højt du hædre vil,
at jeg dit ord og lære
ej blæser hen i vejr og vind,
så jeg forstokket bliver
og i mit flintehårde sind
til døden bunden bliver.
T: Th. Kingo 1689
M: DDK 362 eller som L. 456 A.P. Berggreen 1844

SALMODI
Salme 110, 1 – 5. 7
1. ant. Herren har svoret og angrer det ikke: Du er præst for evigt.
Herren talte til min Herre: *
»Sæt dig ved min højre;
jeg lægger dine fjender *
som skammel for dine fødder.«
Herren rækker dig magtens stav fra Sion, *
så du kan herske blandt dine fjender!
Fyrster er hos dig på kampens dag
i helligheds glans. *
»Jeg fødte dig af mit skød før morgenrøden.«
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Herren har svoret og angrer det ikke: *
»Til evig tid er du præst som Melkisedek.«
Herren er ved din højre, *
på sin vredes dag knuser han konger.
Kongen drikker af bækken ved vejen, *
derfor løfter han højt sit hoved.

Salme 111
2. ant. Gud, som er rig på barmhjertighed, har gjort os levende med Kristus.
Jeg takker Herren af hele mit hjerte *
i oprigtige s kreds og menighed!
Store er Herrens gerninger, *
gennemtænkte til fulde.
Hans værk er højhed og herlighed, *
hans retfærd bliver evigt.
Han har sørget for, at hans undere mindes, *
nådig og barmhjertig er Herren.
Dem, der frygter ham, giver han føde, *
han kommer sin pagt i hu for evigt.
Han viste sit folk sine vældige gerninger, *
da han gav dem folkenes eje.
Hans hænders værk er sandhed og. retfærd, *
man kan lide på alle hans lovbud;
de står fast i al evighed, *
udført i sandhed og retsind.
Han sendte sit folk forløsning, †
stifted sin pagt for evigt. *
Hans navn er helligt og frygteligt.
Herrens frygt er visdoms begyndelse; †
forstandig er hver, som øver den; *
priset være Herren i evighed!

Kol 1, 12 – 20
3. ant. Kristus er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte.
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Vi takker Faderen, som gjorde jer skikkede *
til at få del i de helliges arvelod i lyset,
han, som friede os ud af mørkets magt *
og førte os over i sin elskede Søns rige.
I ham har vi forløsningen, *
syndernes forladelse;
og han er den usynlige Guds billede, *
førstefødt forud for al skabningen;
thi i ham skabtes alt i himlene og på jorden, *
det synlige og det usynlige,
hvad enten det er tronengle eller herskere *
eller magter eller myndigheder:
Alt er skabt ved ham og til ham; †
og han er før alt, *
og alt består ved ham.
Han er hovedet for legemet, Kirken; †
han er begyndelsen, førstefødt af de døde, *
for at han skulle være den ypperste blandt alle;
thi Gud besluttede, at lade hele fylden bo i ham *
og ved ham at forlige alt med sig,
hvad enten det er på jorden eller i Himlene, *
idet han stiftede fred ved blodet på hans kors.

LÆSNING
Hebr 10, 19 – 23
Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den
nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit
jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde
frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for
ond samvittighed, og med legemet badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast
ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast.

VEKSELSANG
Rom 5, 1b-2b
R. Lad os have fred med Gud * ved vor Herre Jesus Kristus.
V. Vi er stolte af håbet om Guds børns herlighed * ved vor Herre Jesus Kristus.
JOMFRU MARIAS LOVSANG
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Ant. Fader, jeg beder for dem, for de er dine, og jeg helliger mig selv for dem, for at
de også kan være helliget i sandheden.

FORBØNNER
Lad os ved Kristus lægge vore bønner frem for Gud Fader, der styrer alt efter sin
vilje og velsigner alle, som sætter deres lid til ham:
Hør os, når vi trofast beder til dig.
Kristus, du er Faderens ord.
• Læg på vore læber det, som vi nu vil bede om.
Kristus, du er præst og livets brød.
• Giv, at de udvalgte må leve det særlige præstedømmes kald, idet de
hengiver sig selv i dig.
Herliggjorte Kristus, du går altid i forbøn for os hos Faderen.
• Gør os trofaste i bønnen, at der ikke må mangle arbejdere til din høst.
Vor Herre Kristus, du er sendt af Faderen.
• Må alle i dig finde livet og vejen til Guds Rige.
Kristus, den levende Guds Søn, du har ved din død overvundet døden.
• Giv, at vore afdødes endelige overgivelse må give dem den evige glæde i
herlighed.
FADER VOR
BØN som om morgenen

