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VI.
BRYLLUP

Læsning fra Det Gamle Testamente
1.
Læsning

1 Mos 1,26-28.31a

Som mand og kvinde skabte han dem.

Læsning af Første Mosebog.
Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget,
alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Gud
skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det,
som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem
og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og
underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle
dyr, der rører sig på jorden!« Gud så alt, hvad han havde skabt,
og han så, hvor godt det var.
Dette er Guds ord.
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2.
Læsning

1 Mos 2,18‑24

De bliver ét kød.

Læsning af Første Mosebog.
Gud Herren sagde: »Det er ikke godt, at mennesket er alene.
Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham.«
Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens
fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han
ville kalde dem, og det, mennesket kaldte de levende væsener,
blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle
og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der
svarede til ham.
Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens
han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af
det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han
en kvinde og førte hende til Adam.
Da sagde Adam:
»Nu er det ben af mine ben
og kød af mit kød.
Hun skal kaldes kvinde,
for af manden er hun taget.«
Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin
hustru, og de bliver ét kød.



Dette er Guds ord.
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3.
Læsning

1 Mos 24,48‑51.58-67

Isak elskede hende og kom over sin mors død.

Læsning af Første Mosebog.
I de dage sagde Abrahams tjener til Laban: »Jeg priste Herren,
min herre Abrahams Gud, fordi han havde ført mig ad den
rette vej, så jeg kunne hente min herres brordatter til hans søn.
Lad mig nu vide, om I vil vise godhed og trofasthed mod min
herre eller ej, så jeg ved, hvad jeg har at rette mig efter.«
Laban og Betuel svarede: »Dette kommer fra Herren. Vi kan
intet sige til det! Dér har du Rebekka, tag hende med og rejs
hjem, så din herres søn kan få hende til kone, sådan som Herren har bestemt.« De kaldte på Rebekka og spurgte hende, om
hun ville rejse med manden, og hun sagde ja. Så tog de afsked
med deres søster Rebekka og hendes amme og med Abrahams
træl og hans mænd. De velsignede Rebekka og sagde til hende:
»Måtte du, vor søster,
blive til titusinders tusinder
og dine efterkommere
erobre deres fjenders porte!«
Så satte Rebekka og hendes piger sig op på kamelerne og red
bag efter manden. Trællen tog Rebekka med og drog hjem.
Isak var kommet fra Be’er-Lahaj-Ro’i; han boede i Sydlandet.
Isak gik tur ud i marken ved aftenstid, og da han så op, fik han
øje på nogle kameler, der kom mod ham. Da Rebekka fik øje
på Isak, lod hun sig glide ned fra kamelen og spurgte trællen:
»Hvem er den mand, som kommer os i møde dér på marken?«
Trællen svarede: »Det er min herre,« og så dækkede hun sit ansigt med et slør. Trællen fortalte Isak alt, hvad han havde gjort,
og Isak førte Rebekka ind i sin mor Saras telt og tog hende til
kone. Isak elskede hende og kom over sin mors død.
Dette er Guds ord.
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4.
Læsning

Tob 7, 6-14

Himlens Herre vil give jer lykke, min dreng, han vil vise jer barmhjertighed og skænke
jer fred.

Læsning af Tobits bog.



I de dage kyssede Raguel Tobias og gav sig til at græde, og så
sagde han til ham: »Velsignet være du, min dreng, søn af en god
og hæderlig far! Hvilken forfærdelig ulykke, at denne retfærdige og godgørende mand skulle blive blind!« Og han faldt sin
slægtning Tobias om halsen og græd. Også hans kone Edna og
deres datter Sara græd over Tobit. Raguel slagtede en vædder
og gav dem en hjertelig velkomst.
Da de havde vasket og badet sig og havde sat sig til bords,
sagde Tobias til Rafael: »Azarja, min broder! Bed Raguel om,
at jeg må få min slægtning Sara til kone.« Raguel hørte det og
sagde til den unge mand: »Spis, drik, og gør dig det behageligt
i aften. Ingen anden mand end du, broder, er berettiget til at
gifte sig med min datter Sara, ligesom det ikke står i min magt
at give hende til nogen anden end dig, da du er min nærmeste slægtning. Men nu skal jeg fortælle dig hele sandheden,
min dreng. Jeg har givet hende bort til syv mænd blandt vore
slægtninge, og alle døde om natten, da de gik ind til hende.
Nu, min dreng, spis og drik; Herren skal nok tage sig af jer.«
Men Tobias sagde: »Jeg vil hverken spise eller drikke, før du får
bragt min sag i orden.« Så sagde Raguel: »Det vil jeg gøre; jeg
giver hende til dig efter bestemmelserne i Moses’ bog, og fra
himlen er det bestemt, at hun skal gives til dig. Tag din slægtning til dig. Fra nu af skal du være hendes broder, og hun skal
være din søster. Fra i dag og i al evighed skal hun tilhøre dig.
Himlens Herre vil give jer lykke i nat, min dreng, han vil vise
jer barmhjertighed og skænke jer fred.«
Raguel kaldte på sin datter Sara. Hun kom hen til ham, og
han tog hende i hånden og overgav hende til Tobias og sagde:
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»Tag hende til dig efter loven og de bestemmelser, der er nedskrevet i Moses’ bog, om at hun skal gives dig til hustru. Tag
hende og før hende til din fars hus i god behold. Måtte himlens
Gud give jer lykke og fred!« Han kaldte nu på hendes mor og
bad hende hente noget at skrive på. Så udfærdigede han en
ægteskabskontrakt, som gik ud på, at han gav Tobias Sara til
hustru efter bestemmelserne i Moseloven. Derpå begyndte de
at spise og drikke.
Dette er Guds ord.

5.
Læsning

Tob 8, 4b-8

Lad os blive gamle sammen.

Læsning af Tobits bog.
På bryllupsaftenen sagde Tobias til Sara: »Stå op, min søster,
og lad os bede til vor Herre og bønfalde ham om barmhjertighed og beskyttelse.« Hun stod op, og de begyndte at bede og
bønfalde om beskyttelse. Tobias sagde: »Lovet være du, vore
fædres Gud, og lovet være dit navn i alle kommende slægter.
Himlen og alle dine skabninger skal prise dig i al evighed. Du
skabte Adam, og du skabte hans hustru Eva til at være ham en
hjælper og en støtte, og fra de to udgik menneskeslægten. Du
sagde: Det er ikke godt, at mennesket er alene. Vi vil skabe ham
en hjælper, der svarer til ham. Det er jo ikke af utugtigt begær,
jeg gifter mig med denne min søster, men i oprigtighed. Vis
barmhjertighed mod os begge, og lad os blive gamle sammen.«
Så sagde de begge to: »Amen, amen!«
Dette er Guds ord.
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6.
Læsning

Højs 2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7a

Kærligheden er stærk som døden.

Læsning af Højsangen.



Hør, der er min elskede!
Se, der kommer han
springende hen over bjergene,
dansende hen over højene.
Min elskede er som en gazelle,
som en hjortekalv.
Se, nu står han
bag vores mur,
han kigger ind ad vinduet,
spejder gennem gitteret.
Så siger min elskede til mig:
Stå op, min kæreste,
kom dog, min smukke!
Min due sidder i bjergkløften,
i skjul på klippevæggen.
Lad mig se din skikkelse,
lad mig høre din stemme;
for din stemme er dejlig,
din skikkelse er yndig.
Min elskede er min, og jeg er hans.
Læg mig som en seglring ved dit hjerte,
som en seglring om din arm;
for kærligheden er stærk som døden,
lidenskaben er grum som dødsriget,
dens flammer er flammer af ild,
en voldsom brand.
Vældige vande kan ikke
slukke kærligheden,
floder kan ikke skylle den bort.
Dette er Guds ord.
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7.
Læsning

Sir 26,1-4. 13-16

Som den opgående sol er den gode kvindes skønhed i hendes velordnede hus.

Læsning af Siraks bog.
Lykkelig den mand, der har en god kone;
tallet på hans levedage fordobles.
En dygtig kone glæder sin mand,
hans år forløber i fred.
En god kone er en lykkelig lod,
som tilfalder dem, der frygter Herren.
Hvad enten hendes mand er rig eller fattig, er han glad,
han har altid et muntert ansigt.
En kvindes dejlighed glæder hendes mand,
hendes forstandighed styrker hans legeme.
En kvinde, der kan tie, er en gave fra Herren;
intet kan erstatte et dannet væsen.
Det allerdejligste er en anstændig kvinde;
intet kan opveje selvbeherskelse.
Som den opgående sol på Herrens høje himmel
er den gode kvindes skønhed i hendes velordnede hus.
Dette er Guds ord.
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8.
Læsning

Jer 31,31-32a.33-34a

Jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus.

Læsning af profeten Jeremias’ bog.
Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt
med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den,
jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden
og førte dem ud af Egypten. Men sådan er den pagt, jeg vil
slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg
lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil
være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere
belære sin landsmand og sin broder og sige: »Kend Herren!« For
alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren.



Dette er Guds ord.
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Læsning fra Det Nye Testamente

1.
Læsning

Rom 8,31b-35.37-39

Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed?

Læsning af apostlen Paulus’ brev til menigheden i Rom.
Brødre! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som
ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han
ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte?
Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død,
ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd
og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed?
Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller
sværd? Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har
elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle
eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller
kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden
skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor
Herre.
Dette er Guds ord.
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2.
Læsning

Rom 12,1-2.9-18

Bring jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag.

Læsning af apostlen Paulus’ brev til menigheden i Rom.
Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at
bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud
til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas
jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som
behager ham, det fuldkomne. Kærligheden skal være oprigtig.
Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivne i
broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke
tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Vær
glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.
Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp.
Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer,
velsign, og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de
grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje,
men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab.
Gengæld ingen ondt med ondt; tænk på, hvad der er rigtigt
over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om
det er muligt, så vidt det står til jer.
Dette er Guds ord.



Eller:
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Læsning

Rom 12,1-2.9-13

Bring jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag.

Læsning af apostlen Paulus’ brev til menigheden i Rom.
Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at
bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud
til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas
jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som
behager ham, det fuldkomne. Kærligheden skal være oprigtig.
Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivne i
broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke
tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Vær
glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.
Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp.
Læg vægt på at være gæstfrie.
Dette er Guds ord.

3.
Læsning

1 Kor 6,13c-15a.17-20

Jeres legeme er et tempel for Helligånden.

Læsning af apostlen Paulus’ første brev til menigheden i Korinth.
Brødre! Legemet er ikke til utugt, men er til for Herren, og
Herren for legemet, og Gud oprejste Herren og vil oprejse os
ved sin kraft. Ved I ikke, at jeres legemer er Kristi lemmer? Men
den, der binder sig til Herren, er én ånd med ham.
Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår,
er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod
sit eget legeme. Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for
Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke
jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!
Dette er Guds ord.
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4.
Læsning

1 Kor 12,31—13,8a

Har jeg har ikke kærlighed, gavner det mig intet.

Læsning af apostlen Paulus’ første brev til menigheden i Korinth.
Brødre! Stræb efter de største nådegaver! Og jeg vil også vise jer
en langt bedre vej. Om jeg så taler med menneskers og engles
tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og
en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender
alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg
kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om
jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at
brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder
ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør
intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer
ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig
ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
Kærligheden hører aldrig op.
Dette er Guds ord.

5.
Læsning

Ef 5,2a.21-33

Dette rummer en stor hemmelighed – jeg sigter til Kristus og kirken.

Læsning af apostlen Paulus’ brev til menigheden i Efesos.



Brødre! I skal vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og
gav sig selv hen for os. I skal underordne jer under hinanden i
ærefrygt for Kristus, I hustruer under jeres mænd som under
Herren; for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er
kirkens hoved og sit legemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne
jer under jeres mænd i alt.
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Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den for at hellige den ved at rense den
i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i
herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget
legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader
jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør
med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en
mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de
to skal blive ét kød. Dette rummer en stor hemmelighed – jeg
sigter til Kristus og kirken. Men det gælder også jer, at I hver
især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have
ærefrygt for sin mand.
Dette er Guds ord.
Eller:

Læsning

Ef 5,2a.25-32

Dette rummer en stor hemmelighed – jeg sigter til Kristus og kirken.

Læsning af apostlen Paulus’ brev til menigheden i Efesos.
Brødre! I skal vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os
og gav sig selv hen for os. Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom
Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den for at hellige
den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre
kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke,
hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer
som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig
selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den,
som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme.
Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin
hustru, og de to skal blive ét kød. Dette rummer en stor hemmelighed – jeg sigter til Kristus og kirken.
Dette er Guds ord.
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6.
læsning

Kol 3,12-17

Over alt dette er kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.

Læsning af apostlen Paulus’ brev til menigheden i Kolossæ.
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 fuldkommenhedens 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!
Dette er Guds ord.

7.
Læsning

1 Pet 3,1-9

Lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed.

Læsning af Peters første brev.



Mine kære! I hustruer underordne jer under jeres mænd, for
at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet
uden ord gennem deres hustruers livsførelse, når de får syn for
jeres rene, gudfrygtige liv. Jeres skønhed skal ikke være i det
ydre, såsom flettet hår, guldsmykker eller smukke klæder, men
i hjertet, det skjulte menneske, med en sagtmodig og stille ånds
uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds øjne. For
det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud, i sin tid
smykkede sig, idet de underordnede sig under deres mænd;
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således bøjede Sara sig for Abraham og kaldte ham herre, og
når I gør det gode og ikke frygter nogen trussel, er I blevet
hendes børn.
I mænd skal ligeså være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så
sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres
bønner ikke skal hindres. Og til slut: Lev alle i enighed, og vis
medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed.
Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord,
men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse.
Dette er Guds ord.

8.
Læsning

1 Joh 3,18-24

Lad os elske i gerning og sandhed.

Læsning af Johannes’ første brev.
Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning
og sandhed. Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og over
for ham kan vi bringe vort hjerte til ro, hvad end vort hjerte
fordømmer os for; thi Gud er større end vort hjerte og kender
alt.
Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud, og hvad vi end beder om, får vi af ham,
fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham. Og dette
er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi, navn og
elske hinanden, som han har påbudt os. Den, der holder hans
bud, bliver i Gud og Gud i ham. Og at han bliver i os, ved vi
af Ånden, som han har givet os.
Dette er Guds ord.



Lektionar til ritualmesser

304

9.
Læsning

1 Joh 4,7-12

Gud er kærlighed.

Læsning af Johannes’ første brev.
Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud,
og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der
ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er
Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt
sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri
består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han
har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder.
Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at
elske hinanden. Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi
elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt
i os.



Dette er Guds ord.
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10.
Læsning

Åb 19,1.5-9a

Salige er de, der er indbudt til Lammets bryllupsfest.

Læsning af Johannes’ Åbenbaring.
Jeg, Johannes, hørte en vældig lyd som af en talrig skare i himlen, som sagde:
Halleluja!
Frelsen og æren og magten er vor Guds.
Og der kom en røst fra tronen:
Lovpris vor Gud, alle hans tjenere,
I som frygter ham, både små og store.
Og jeg hørte lyden som af en stor folkeskare og som af vældige
vande og som af stærk torden, som sagde:
Halleluja!
Herren vor Gud, den Almægtige, har taget magten,
lad os glæde os og juble og lovprise ham,
for nu skal Lammets bryllup stå,
og hans brud har gjort sig rede,
hun har fået givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder
– for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Og
englen sagde til mig: »Skriv: Salige er de, der er indbudt til
Lammets bryllupsfest.«
Dette er Guds ord.
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Vekselsange
1.
Vekselsang

Sl 33,12+18.20-21.22

+ Herrens godhed fylder jorden.
Lykkeligt det folk, der har Herren til Gud,
det folk, han udvalgte sig til ejendom.
Men Herrens øjne hviler på dem, der frygter ham,
og som venter på hans godhed. +
Vi længes efter Herren,
han er vor hjælp og vort skjold.
Ham glæder vort hjerte sig over,
vi stoler på hans hellige navn. +



Lad din godhed komme over os, Herre,
for vi venter på dig. +
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2.
Vekselsang

Sl 34,2-3.4-5.6-7.8-9

+ Jeg vil prise Herren til alle tider.
Eller:

+ Smag og se, at Herren er god.
Jeg vil prise Herren til alle tider,
min mund skal altid lovsynge ham.
Jeg fryder mig over Herren,
de ydmyge hører det med glæde. +
Ophøj Herren sammen med mig,
sammen vil vi hylde hans navn!
Jeg søgte Herren, og han svarede mig,
han befriede mig for al min frygt. +
De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde,
deres ansigter skal ikke forgræmmes.
Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham,
han frelste ham af alle hans trængsler. +
Herrens engel lejrer sig
omkring dem, der frygter ham,
og han udfrier dem.
Smag og se, at Herren er god;
lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. +
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3.
Vekselsang

Sl 103,1-2.8+13.17-18a

+ Herren er barmhjertig og nådig.
Eller:

+ Herrens troskab varer fra evighed
til evighed mod dem, der frygter ham.
Min sjæl, pris Herren,
alt i mig skal prise hans hellige navn.
Min sjæl, pris Herren,
glem ikke hans velgerninger! +
Herren er barmhjertig og nådig,
sen til vrede og rig på troskab.
Som en far er barmhjertig mod sine børn,
er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. +



Men Herrens troskab varer fra evighed
til evighed mod dem, der frygter ham,
og hans retfærdighed mod børnenes børn,
mod dem, der holder hans pagt. +
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4.
Vekselsang

Sl 112,1-2.3-4.5-6.7-8.9

+ Lykkelig den, der elsker Herrens bud højt.
Eller:

+ Halleluja.
Lykkelig den, der frygter Herren
og elsker hans bud højt.
Hans afkom bliver mægtigt i landet,
retskafnes slægt velsignes. +
Rigdom og velstand fylder hans hus,
og hans retfærdighed består til evig tid.
For de retskafne bryder lys frem i mørket,
han er nådig, barmhjertig og retfærdig. +
Lykkelig den, der låner gavmildt ud
og sørger for sin ejendom på rette måde,
for han skal aldrig vakle.
Altid skal den retfærdige huskes. +
Han frygter ikke budskab om ulykke,
hans hjerte er trygt i tillid til Herren.
Med fasthed i sindet frygter han ikke,
han får sine fjenders nederlag at se. +
Han strør ud, han giver til de fattige,
hans retfærdighed består til evig tid,
hans horn løfter sig herligt. +
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5.
Vekselsang

Sl 128,1-2.3.4-5

+ Lykkelig hver den, der frygter Herren.
Eller:

+ Sådan velsignes den mand, der frygter Herren.
Lykkelig hver den, der frygter Herren
og vandrer ad hans veje.
Hvad dine hænder frembringer,
skal du selv nyde,
lykkelig er du, det skal gå dig vel. +
Som en frugtbar vinstok
er din hustru i dit hus.
Som nyplantede oliventræer
sidder dine sønner omkring dit bord. +



Ja, sådan velsignes den mand,
der frygter Herren.
Herren velsigne dig fra Zion,
så du ser Jerusalems lykke,
så længe du lever. +
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6.
Vekselsang

Sl 145,8-9.10+15.17-18

+ Herren er god mod alle
Herren er nådig og barmhjertig,
sen til vrede og rig på troskab.
Herren er god mod alle,
hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger. +
Alle dine skabninger, Herre, takker dig,
dine fromme priser dig.
Alles øjne er rettet mod dig,
og du giver dem deres føde i rette tid. +
Herren er retfærdig på alle sine veje,
han er trofast i alle sine gerninger.
Herren er nær ved alle, der råber til ham,
alle der råber til ham i oprigtighed. +
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7.
Vekselsang

		

Sl 148,1-2.3-4.9-10.11-13.13c-14a

+ De skal lovprise Herrens navn.
Eller:

+ Halleluja!
Lovpris Herren i himlen,
lovpris ham i det højeste!
Lovpris ham, alle hans engle,
lovpris ham, hele hans hær! +
Lovpris ham, sol og måne,
lovpris ham, alle lysende stjerner!
Lovpris ham, himlenes himmel
og I vande oppe over himlen! +
Alle I bjerge og høje,
alle I frugttræer og cedertræer,
alle I vilde dyr og alt kvæg,
alle I krybdyr og vingede fugle! +
Alle jordens konger og folk,
alle jordens stormænd og dommere,
unge mænd og piger,
gamle og unge!
De skal lovprise Herrens navn,
for hans navn alene er ophøjet. +



Hans herlighed når ud over jord og himmel.
Han løftede sit folks horn. +
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Akklamationer til Evangeliet
1.
Akklamation til Evangeliet

1 Joh 4,7b

+ Halleluja, halleluja!
Enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. +

2.
Akklamation til Evangeliet

1 Joh 4,8b+11

+ Halleluja, halleluja!
Gud er kærlighed. Når Gud har elsket os således,
skylder vi også at elske hinanden. +

3.
Akklamation til Evangeliet

1 Joh 4,12

+ Halleluja, halleluja!
Hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os,
og hans kærlighed er fuldendt i os. +

4.
Akklamation til Evangeliet

1 Joh 4,16

+ Halleluja, halleluja!
Den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud,
og Gud bliver i ham. +
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Evangelium
1.
Evangelium

Matt 5,1-12a

Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene

 Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Matthæus.
På den tid, da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte
sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og
lærte dem:
»Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger,
for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige,
for de skal arve jorden.
Salige er de,
som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige,
for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet,
for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred,
for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de,
som forfølges på grund af retfærdighed,
for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer
og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres
løn er stor i himlene.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
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2.
Evangelium

Matt 5,13-16

I er verdens lys.

 Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Matthæus.
På den tid sagde Jesus til sine disciple: »I er jordens salt. Men
hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer
ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker.
I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules.
Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe,
men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys
skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser
jeres fader, som er i himlene.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

3.
Evangelium

Matt 7,21.24-29

Han har bygget sit hus på klippen.

 Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Matthæus.
På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Ikke enhver, som siger:
Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun
den, der gør min himmelske faders vilje.
Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem,
skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen.Og
skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte
det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.
Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem,
skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det
hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«
Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af
forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der
har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
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Eller:

Evangelium

Matt 7,21.24-25

Han har bygget sit hus på klippen.

 Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Matthæus.
På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Ikke enhver, som siger:
Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun
den, der gør min himmelske faders vilje.
Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem,
skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen.Og
skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte
det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

4.
Evangelium

					

Matt 19,3-6

Hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.

 Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Matthæus.
På den tid kom nogle farisæere hen til Jesus, og for at sætte ham
på prøve spurgte de: »Er det tilladt en mand at skille sig fra sin
hustru af en hvilken som helst grund?« Han sagde: »Har I ikke
læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og
kvinde og sagde: ›Derfor skal en mand forlade sin far og mor
og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød‹? Derfor
er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.«



Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
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5.
Evangelium

Matt 22,35-40

Det er det største og det første bud. Der er et andet, som står lige med det.

 Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Matthæus.
På den tid, spurgte en af farisæerne, en lovkyndig, ham for at
sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største bud i loven«
Han sagde til ham: »‘Du skal elske Herren din Gud af hele dit
hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’ Det er det største
og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det:
‘Du skal elske din næste som dig selv.’
På de to bud hviler hele loven og profeterne.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

6.
Evangelium

Mark 10,6‑9

De er ikke længere to, men ét kød.

 Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Markus.
På den tid sagde Jesus: »Fra skabelsens begyndelse skabte Gud
dem som mand og kvinde. ‘Derfor skal en mand forlade sin far
og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød.’
Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har
sammenføjet, må et menneske ikke adskille.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.



Lektionar til ritualmesser

318

7.
Evangelium

Joh 2,1-11

Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn.

 Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.
På den tid var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu
mor med; også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har
ikke mere vin.« Jesus sagde til hende: »Hvad vil du mig, kvinde?
Min time er endnu ikke kommet.« Hans mor sagde til tjenerne:
»Gør, hvad som helst han siger til jer.«
Der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes
regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus
sagde til dem: »Fyld karrene med vand.« Og de fyldte dem
helt op. Og han sagde til dem: »Øs nu op og bær det hen til
skafferen.« Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt
på vandet, der var blevet til vin — han vidste ikke, hvor den
kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op
— kaldte han på brudgommen og sagde til ham: »Man sætter
ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så
den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.«
Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine
tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på
ham.



Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
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8.
Evangelium

Joh 15,9‑12

Bliv i min kærlighed.

 Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.
På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I
holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har
holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg
talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive
fuldkommen.
Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har
elsket jer.
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

9.
Evangelium

Joh 15,12-16

Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden.

 Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.
På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Dette er mit bud, at I
skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed
har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine
venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke
længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg
kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg
gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men
mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og
blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som
helst I beder om i mit navn.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
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10.
Evangelium

Joh 17,20-26

Måtte de være fuldkommen ét.

 Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.
På den tid løftede Jesus sine øjne mod himlen og bad: »Hellige
fader, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved
deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader,
i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal
tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig,
har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i
dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden
skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du
har elsket mig.
Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet
mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har
givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt.
Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt
dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig; og jeg har gjort
dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.



Eller:
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Joh 17,20-23

Måtte de være fuldkommen ét.

 Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.
På den tid løftede Jesus sine øjne mod himlen og bad: »Hellige
fader, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved
deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader,
i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal
tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig,
har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i
dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden
skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du
har elsket mig.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.



