
GRATIAKIRKEN 
3. søndag i fasten 7. marts 2021 
 

Præludium + INDGANGSBØN 
 

DS 695 Nu vågne alle Guds fugle små, 

de flyve fra reden og sjunge; 
de prise vor Herre, så godt de formå: 
de takke for livet og lyset med 
fløjtende tunge. 
 

2. Nu kvidrer svalen på kirketag, 
og spurven ved menneskers huse; 
de synge: Godmorgen! de synge: 
Goddag! 
De synge: Guds fred! Gud ske lov!  
og i luften hensuse. 
 

3. Småfuglenes sang vor Herre forstår, 
han kender hver sjæl i sit rige; 
de fattiges lovsang han ikke forsmår, 
han ser, hvad de målløse skabninger 
alle vil sige.  
 

4. Os ser du også, du kære Gud! 
du hører vor røst i din Himmel; 
når fuglene flagre af rederne ud, 
du hører småbørnenes pris i din 
jublende vrimmel. 
B.S. Ingemann 1837. Ny Koralbog 403 

 
P: Herren være med jer!   
M: Og med din ånd!  
 

P:  Kyrie Eleison! 
M: Gud Fader, forbarme dig!  
P:  Kriste Eleison! 
M: Kristus, forbarme dig! 
P:  Kyrie Eleison! 
M: Herre Helligånd, forbarme dig! 
 

 

 
 

P: Lad os alle bede! …   
M: Amen 
P: Hør Herrens ord!  
Lær mig, Herre, din vej, (gentages) 
Jeg vil vandre i din sandhed, (gentages) 
 

LÆSNING FRA DEN HELLIGE SKRIFT  
5 Mosebog 18,9-15: En profet som mig  
Efeserbrevet 5,1-9: Guds elskede børn …  
 

TROSBEKENDELSEN (siges i kor) 
Vi forsager Djævelen og alle hans 
gerninger og alt hans væsen. 
 

Vi tror på Gud Fader, den almægtige, / 
himmelens og jordens skaber. 
 

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne 
Søn, vor Herre, / som er undfanget ved 
Helligånden, / født af Jomfru Maria, /  
pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, 
død og begravet, / nedfaret til Hel-
vede, / på tredje dag opstanden fra de 
døde, / opfaret til Himmels, / siddende 
ved Gud Faders, den almægtiges, højre 
hånd, / hvorfra han skal komme at 
dømme levende og døde. 
 

Vi tror på Helligånden, / en hellig, 
almindelig kirke, / de helliges samfund, 
/ syndernes forladelse, / kødets 
opstandelse og det evige liv. Amen.  
 Lad verden ej med al sin magt  
 os rokke fra vor dåbes pagt,  
 men giv at al vor længsel må  
 til dig, til dig alene stå. 



 

DS 132v1-3 Så skal dog Satans rige 

aldeles kastes om, 
Gud vil det selv bekrige 
ved Jesu magt og dom. 
Han skal evindelig 
med al sin magt beskæmmes, 
ja, ved Guds finger tæmmes 
og hånlig pakke sig. 
 

3. Sin fæstning må han rømme 
og skamfuld vige bort, 
Gud holder ham i tømme 
og gør ham stien kort. 
Hans Helved-våben må 
ej sjælen skade gøre, 
Gud kan ham dem afføre, 
han agter dem som strå. 
Kingo 1689. Ny Koralbog 278b 
 
 

Evangeliet: Lukas 11,14-28 
M: Gud være lovet … 
Prædiken: ”Her er optaget!” Kirkebøn 
 

DS 132v4-7  

4. O Jesus, o, du kender, 
hvor ofte Satan dog  
min fæstning hart berender  
at bringe mig i åg; 
hvert lem og ledemod  
han træskelig bestrider  
og ind ved synden glider  
i mine ben og blod. 
 

5. Nu vil han tungen binde, 
den Gud ej prise skal; 
nu vil han øjet blinde, 
at jeg i mørkheds dal  
ej nådens lys skal se;  
nu døver han mit øre,  
jeg ej Guds ord skal høre  
at lindre sjælens ve. 
 

6. Jeg dagligdags vil gøre  
et hjertens fodefald 
og ligge Gud i øre 
med bønnesuk og kald, 
at han med Jesu blod 
mig daglig vil bestænke 
og Satans magt forkrænke 
og rykke den fra rod. 
 

7. Gud bør og ene have 
mit hjertes hele bo, 
kom Jesus, tag den gave,  
og styrk mig i min tro! 
O Gud, mig selv bered 
og åbne så mit øre, 
at jeg dit ord kan høre, 
min sjæl til salighed!  
Kingo 1689. Ny Koralbog 278b 
 

Skriftemål og nadver (for tilmeldte) 
Se folderen 
 

DS 432 Jesus Krist, du gav mig livet, 

dødens magt du overvandt; 
ved dit bord du mig har givet 
salighedens visse pant. 
Styrk du mig i bøn og tro! 
Giv mig fred og sjælero! 
Gør, at jeg din ære fremmer,  
over dig mig selv forglemmer! 
DS 432. Mel: Nu velan. Ny Koralbog 401  
 

P: Herren være med jer!  
M: Og med din ånd!  
P: Lad os alle bede …  M: Amen 
P: Velsignelsen M: Amen, amen, amen 

DS 559 O Jesus, som er kommet at / 

forstyrre Satans rige, / hjælp, at vi 
aldrig dag og nat / fra ordets veje vige, 
/ og gør os alle fri / fra Satans tyranni, 
/ vær hos os, hvor vi går, / stå med os, 
når vi slår, / og lad os altid vinde! 
J.H.Schrader 1731. Brorson 1739. Ny Koral544b 



UDGANGSBØN + UDGANGSVERS 
Du, Herre Krist, min frelser est, til dig jeg håber ene; jeg tror på dig, 

o, bliv hos mig miskundelig  alt med dit ord det rene. 
DS 46v1. Sthen 1589. New Koralbog 96 

Kalender 
Søndag 14. marts  9.00 og 11.00 Gudstjeneste med nadver (LGJ)  

Søndag 21. marts  9.00 og 11.00 Gudstjeneste med nadver (LGJ)  
Præster Leif G. Jensen 60 63 23 23. Sigmund Hjorthaug 53 67 10 12.  
Kordegn: Anders Henriksen 26 11 40 32. Stefan Lund 23 70 71 31. Klaus Kristensen 30 18 95 98 

VELKOMMEN i KIRKE! 
CORONA-tid: *Gudstjenesterne holdes i kort form. *Plads: 25 (+ 3 tjenere). *Fællessang 

med mundbind. *Kordegn vejleder.  *Tilmelding til 711 00 712. 
 

Bøn og Skriftlæsning 3. søndag i fasten 
Kollekt: Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som har ladet din Søn, vor Herre Jesus Kristus, 
blive menneske, for at han skal hindre Djævelens tyranni og beskytte os arme mennesker imod den 
onde fjende; vi takker dig for denne nådige hjælp og beder dig om, at du i alle anfægtelser nådigt vil 
komme os til undsætning, vogte os for falsk sikkerhed og ved din Helligånd holde os fast i dit ord og 
sand gudsfrygt, for at vi til det sidste må leve i fred for den onde fjende og blive evigt salige ved din 
Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra 
evighed og til evighed. Amen. 
 

GAMLE TESTAMENTE: 5 Mosebog 18,9-15. Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil 
give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene dér gør. Hos dig må der 
ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst 
eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, ingen, der udtaler besværgelser, 
spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de døde. Herren afskyr enhver, 
som gør den slags, og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort 
foran dig; udadlelig skal du være over for Herren din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der 
driver trolddom eller spådomskunst; men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til. Herren din 
Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne; ham skal I adlyde. 
 

 EPISTEL: Efeserbrevet 5,1-9. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, 
ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en liflig duft. 
Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det sømmer sig ikke for 
hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid; det passer sig ikke, men 
derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk - det er det samme som 
en afgudsdyrker - har lod og del i Kristi og Guds rige. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; 
for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag 
med dem! For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn, for lysets frugt er 
lutter godhed, retfærdighed og sandhed. 
 

EVANGELIUM: Lukas 11,14-28. 14 Engang var han ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da 
dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig.  15 Men nogle af 
dem sagde: «Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne.»  16 Andre 
ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham.  17 Men da Jesus kendte deres 



tanker, sagde han til dem: «Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus.  18 
Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at 
jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul.  19 Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved 
hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. 20 Men hvis det er ved 
Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer.  21 Når en stærk mand 
fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred.  22 Men kommer der en, der er 
stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og 
fordeler byttet.  23 Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.  
24 Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men 
uden at finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af.  25 Og når 
den kommer, finder den det fejet og prydet.  26 Så går den ud og tager syv andre ånder med, 
værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske 
end det første.»  27 Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: «Saligt er det 
moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!»  28 Men han svarede: «Javist! Salige er de, som 
hører Guds ord og bevarer det!» 

 لوقا ايش 11

و دیوی را که گنگ بود بیرون میکرد و چون دیو بیرون شد، گنگ گویا گردید و    14

 .مردمتعّجب نمودند

لیکن بعضی از ایشان گفتند که دیوها را به یاری بعلزبول رئیس دیوها بیرون میکند  15 . 

 .و دیگران از روی امتحان آیتی آسمانی از او طلب نمودند  16

پس او خیالات ایشان را درک کرده، بدیشان گفت، هر مملکتی که برخلاف خود منقسم    17

 .شود، تباه گردد و خانه ای که بر خانه منقسم شود، منهدم گردد

پس شیطان نیز اگر به ضّد خود منقسم شود، سلطنت او چگونه پایدار بماند. زیرا    18

 .میگویید که من به اعانت بعلزبول دیوها را بیرون می کنم

پس اگر من دیوها را به وساطت بعلزبول بیرون میکنم، پسران شما به وساطت ِکه آنها    19

 .را بیرون میکنند؟ از اینجهت ایشان داوران بر شما خواهند بود 

لیکن هرگاه به انگشت خدا دیوها را بیرون می کنم، هرآینه ملکوت خدا ناگهان بر شما    20

 .آمده است

 .وقتی که مرد زورآور سلاح پوشیده، خانٔه خود را نگاه دارد، اموال او محفوظ میباشد  21

اّما چون شخصی زورآورتر از او آید، بر او غلبه یافته، همٔه اسلحٔه او را که بدان اعتماد    22

 .میداشت، از او میگیرد و اموال او را تقسیم می کند

 .کسی که با من نیست، برخلاف من است و آنکه با من جمع نمیکند، پراکنده میسازد  23

چون روح پلید از انسان بیرون آید، به مکانهای بیآب بطلب آرامی گردش میکند و چون   24

 .نیافت، میگوید به خانٔه خود که از آن بیرون آمدم برمی گردم

 .پس چون آید، آن را جاروب کرده شده و آراسته می بیند  25

آنگاه میرود و هفت روح دیگر، شریرتر از خود برداشته داخلشده در آنجا ساکن میگردد    26

 .و اواخر آن شخص از اوائلش بدتر میشود

چون او این سخنان را میگفت، زنی از آن میان به آواز بلند وی را گفت، خوشابحال آن   27

 .َرِحمی که تو را حمل کرد و پستانهایی که مکیدی

 .لیکن او گفت، بلکه خوشابحال آنانی که کلام خدا را می شنوند و آن را حفظ میکنند  28
 
 



”Her er optaget!”  
Prædiken 3. søndag i fasten, 7. marts 2021 i Aarhus og København. LGJ. Salmer: 695 
og 132 og 599.  

FUGLENES SANG  
I den dejlige morgensalme ”Nu vågne alle Guds fugle små” synger vi om 
fuglenes sang og om Guds hjælp hver eneste dag. Det er så godt. Når 
fuglene har sunget, hensuser de i luften. Og når vi har sunget om Guds hjælp og 
nåde, kan vi også flagre afsted gennem en ny dag. Det er så trygt. Skaberen kender 
hver sjæl i sit rige. Han blev vores Far i dåbens. Han hører vores bøn. Han vil have 
vores lovsang. Den kan vi give ham, når vi er blevet stille og har hørt hans ord. Også 
her i kirken. Her er stille. Når vi lytter til Guds ord, bliver godt. Der er styr på 
tilværelsen. Gud er den almægtige. Jesus er vores Frelser. Helligånden viser os Jesus i 
ordet, vi får tilgivelse og ser det evige liv foran os. Derfor holder vi søndag!  

MOBNING OG DET ONDE 
Men hvad så med alt det onde? Du i skole og bliver mobbet, eller du oplever, at en 
anden bliver det. Eller en fugl bliver kørt ihjel. Måske er det den dejlige solsort, som 
sang for dig i aftes. Eller du møder noget grimt og væmmeligt, mørke og uhygge. Ikke 
bare i en film, men i virkeligheden. Hvad gør vi så? - Det er jo kun tre søndage siden, 
at vi hørte, at Jesus blev døbt. Alt var vel. Men søndagen efter blev Jesus af Guds Ånd 
ført ud i ørkenen, hvor han led sult og blev fristet af Djævelen. Og hvem vandt? Det 
gjorde Jesus! For han havde Skriften, Guds ord. Og brugte det. 

JESUS VINDER HVER GANG  
I dag hører vi, hvordan han kæmpede mod Satan. Og at han vandt. Jesus vinder hele 
tiden. Ustandseligt. Han var ved at uddrive en dæmon, som var stum. Og derefter 
begyndte manden at tale. Og folkeskarerne undrede sig.  - Hvordan gik det til? Nogle 
af tilskuerne troede ikke på Jesus. De mente, at Jesus gjorde det ved hjælp af 
Beelzebul. Og det var et andet navn for Djævelen. Vi kalder den Onde for Djævelen, 
Satan eller Fanden. ”Jesus bruger djævelens magt!” påstod de. Hvad mon Jesus 
sagde til det? Han sagde: ”Hvis nu Satan bekæmper dæmoner og andet ondt, da er 
Satan jo ved at gøre det af med sig selv. Da kæmper Satan jo mod sig selv! Og så er 
han jo helt på spanden. Så er det onde og den onde ved at begå selvmord. Mon ikke I 
tager fejl? Jesus vil havde dem til at overveje, om ikke han gør alt det gode ved ”Guds 
finger”. 

JESUS GIVER OS MOD 
Når vi ser og mærker det onde, kan vi blive meget kede af det og næsten miste 
modet. Indtil vi hører Evangeliet. For i evangeliet hører vi, at Jesus har magten over 
Satan. Han er kommet for at ødelægge Djævelens gerninger. Og hvad er det så for 
nogle gerninger? Det er alt det, den Onde forsøger at der sker med os – og at vi også 
selv gør.  



• Hans højeste mål er at isolere os fra Gud, og at vi ikke lytter til Guds ord og 
glemmer Jesus. Han vil løse os fra Gud, gøre os til gudløse, troløse. 

• Han ønsker at vi gør alle det forkerte og dårlige: Snyder, stjæler, lyver, er 
ulydige mod forældre, slår ihjel, svigter børnene, og vil have sex uden børn 
og familie. Og at vi spilder tiden med dårlige film med vold og hor. Og at vi 
lader ensomme være ensomme og er ligeglade. Og i os er der dovenskab, 
dårlige tanker, egoisme, som han kan appellere til, så vi gør det.  

JESUS BEFRIER OS MED GUDS ORD 
Jesus er kommet for at ødelægge Djævelens magt. Og hvordan gør man det? Nogle 
mener, at man gør det ved at fortælle, hvad der er rigtigt og forkert, så mennesker 
kan forbedre sig. Og det er sandt: Jesus lærer os hvad der er rigtigt og forkert. Hvor 
har vi dog brug for det. Men det er ikke det hele. Slet ikke. For loven/moralprædiken 
giver ikke tro.  

• Enten gøre den mennesker meget triste … fordi det indser, at det ikke kan leve, 
som det skal … (og det er vigtigt at vi ser, hvad der bor i hjertet)  

• Eller gøre mennesker til en pralhals, fordi det synes, at det lever meget bedre 
end andre.  

Ingen af delene fører os til Gud. Det er der kun én slags prædiken, der kan: Den om 
JESUS! Det med tilgivelsen, nåden, kærligheden, at Gud redder os. Det at Jesus er vores 
Frelser, at han har sejret over Djævelen ved at bære vores skyld – skylden for alt det 
onde, Djævelen vil have os til at gøre – det har Jesus båret.  

HANS STÆRKE KÆRLIGHED 
SE, hvordan han hjalp en stum, en syg, en synder. Se, hvordan han blev fanget i 
Getsemane, svigtet, pisket, korsfæstet. Læs Vor Herres Jesu Kristi lidelseshistorie i disse 
uger op til påske. Hvem har nu lyst til det egoistiske, til utugten, til dovenskaben, til at 
være ligeglad med ensomme og syge. Sådan går det, når vi hører vi Guds ord og bevarer 
det. Og Jesus siger, at sådan er man SALIG. Ikke på grund af det, vi gør, men fordi vi har 
Jesus hos os. Fordi den Gode Frelser og Herre giver os håb og lover at være med os. Også 
når livet går i stykker. Så er han der. Han er ned de små fugle, og de små børn, også lille 
mig og lille dig. Derfor kan vi synge en dejlig morgensang: Os ser du også, du kære Gud, 
du hører vor røst i din himmel, når fuglene flagrer af rederne ud, du hører småbørnenes 
pris i din jublende vrimmel.  

”HER ER OPTAGET!”  
Derfor synger vi som kristne en lille morgensang og lægger dagen i Guds 
gode hænder. Med ord fra en børnebibel eller en voksen-bibel. Og med en 
bøn, som slutter med Fadervor. Da står der ”optaget” på døren til dit hjerte. 
Du er optaget af Jesus Kristus, som er hos dig. Der er ikke plads til den Onde. 
Gud tilgiver dig dit eget onde. Og troen, som Gud giver dig, driver Djævelen 
bort. Og du siger NEJ til djævelen. For Gud er din kære Far, Jesus er din Frelser og 
Helligånden trøster dig. Lad os sammen høre Guds ord og bevare det! Amen. 


