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722.4

Læsning

1 Kor 9,16-19.22-23

Ve mig, hvis jeg ikke forkynder Evangeliet.

Læsning af apostlen Paulus’ Første Brev til menigheden i Korinth.
Brødre! At jeg forkynder evangeliet, giver mig ingen grund til stolthed, for
jeg er tvunget til det, og ve mig, hvis jeg ikke forkynder det. For gør jeg det
frivilligt, har jeg krav på løn; men gør jeg det, fordi jeg skal, er det et hverv,
der er pålagt mig. Hvad er da min løn? At jeg forkynder evangeliet uden
udgift for nogen og uden at udnytte den ret, som evangeliet giver mig.
Skønt fri og uafhængig af alle har jeg gjort mig selv til alles tjener for at
vinde så mange som muligt.
Jeg er blevet svag for de svage for at vinde de svage. Alt er jeg blevet for
alle for i det mindste at frelse nogen. Alt gør jeg for evangeliets skyld for
selv at få del i det.
Dette er Guds ord.

721.5

Vekselsang
+ Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag!
Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren, hele jorden!
Syng for Herren, pris hans navn. +
Forkynd hans frelse dag efter dag!
Fortæl om hans herlighed blandt folkene,
om hans undere blandt alle folkeslag! +
Vis Herren, I folkenes slægter,
vis Herren ære og hæder!
Vis Herrens navn ære. +
Råb det ud blandt folkene: Herren er konge!
Ja, jorden står fast, den rokkes ikke.
Han dømmer folkene med retskaffenhed. +
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Sl 96,1-2a.2b-3.7-8a.10

723.3

Akklamation til Evangeliet

Mark 1,17

+ Halleluja, halleluja!
»Kom og følg mig,« siger Herren,
»så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.« +

724.2

Evangelium

Matt 16,13-19

Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke.

✠ Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Matthæus.
På den tid kom Jesus til området ved Cæsarea Filippi. Han spurgte sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger
Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter
svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham:
»Salig er du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig,
men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe
vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg
vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være
bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
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