
LÆSNING FRA DEN HELLIGE SKRIFT 2. søndag e. H3K 2021 
2. Mosebog 33,18-23:  
Da sagde Moses: "Lad mig dog se din herlighed!" Herren svarede: "Jeg vil lade al 
min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser 
nåde, mod hvem jeg vil, og forbarmer mig, over hvem jeg vil." Men han sagde: 
"Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet." 
Og Herren sagde: "Her hos mig er der et sted; stil dig på klippen. Når min 
herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, 
til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra 
ryggen. Mit ansigt må ingen se." 
Romerbrevet 12,6-16a:  
Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk 
gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen; den, der har en tjeneste, 
skal passe sin tjeneste; den, der underviser, sin undervisning; den, der formaner, 
sin formaning; den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal 
være det med iver, og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. 
Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinan-
den 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 for-
følger jer, velsign, og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de græden-
de. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. 

Evangelium: Johannes 2,1-11:  
Den tredje dag 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. 
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Klokkeringning 3x3  
Præludium  
 
INDGANGSBØN 

Almagts Gud, velsignet vær! 
Love vil vi lydt din ære, 

dig ophøje fjern og nær, 
synge med blandt engles hære 
bøje os i støvet ned 
for vor konges herlighed.  
2. Offerlam med korsets stav, 
skyldfri dybt i pinen sænket,du 
besejred død og grav 
ved den kraft, som Gud dig skænked; 
Helveds vælde, dødens magt 
knust du har i støvet lagt. 
DS 312. Te Deum 4. årh.  
 

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

Vi kalder på Gud i vor nød:  
P:  Kyrie Eleison! 
M: Gud Fader, forbarm dig!  
P:  Kriste Eleison! 
M: Kristus, forbarm dig! 
P:  Kyrie Eleison! 
M: Herre Helligånd, forbarm dig! 
P: Ære være Gud i det højeste!  
og fred på jorden,  
i mennesker velbehag! 
 

P: Lad os alle bede! …  M: Amen 

 

 
 

Lær mig, Herre, din vej, 
lær mig, Herre, din vej! 
Jeg vil vandre i din sandhed,  
jeg vil vandre i din sandhed! 
 

2 Mosebog 33,18-21 
… Da sagde Moses: "Lad mig dog se din 
herlighed!" Herren svarede: "Jeg vil 
lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg 
vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg 
viser nåde, mod hvem jeg vil, og 
forbarmer mig, over hvem jeg vil." … 
 

Det var hedt, og Jesus var til stede, 
så en flok og deres dybe nød. 

Når han er der, må vi være rede, 
han kan hjælpe os i liv og død. 
Kom og se Guds lam, den gode hyrde, 
vores konge og Guds kære Søn. 
Han er den, som bære vil din byrde, 
han kan se dig skjult i løn.  
 
 

Evangeliet: Johannes 2,1-11  
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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.  
 Lad verden ej med al sin magt og 
 rokke fra vor dåbes pagt 
 Men giv at al vor længsel må  
 til dig, til dig alene stå. 
 
 
 

Det var fest, og Jesus var til stede, 
så sin mor og hendes dybe nød. 

Når han er der, må vi være rede, 
han kan hjælpe os i liv og død. 
Bi på Jesus, underet vil komme 
i hans time, følg du blot hans ord. 
Du får se, at før din dag er omme 
har du vinen på dit bord. 
3. Det var nat, og Jesus var til stede, 
så en mand og dennes dybe nød. 
Når han er der, må vi være rede, 
han kan hjælpe os i liv og død. 
Du af vand og Ånd på ny må fødes, 
uden dåb og tro går du fortabt. 
Kom til ham, som ønsker, I skal mødes, 

kom til Gud, som har dig skabt. 
4. Det var dag, og Jesus var til stede, 
så en ensom kvindes dybe nød. 
Når han er der, må vi være rede, 
han kan hjælpe os i liv og død. 
Du må drikke vandet, Jesus giver, 
det er kilden til et evigt liv. 
Gør du det, du aldrig tørstig bliver, 
det er Ordet – smag og giv! 
Carsten Nielsen, 2015. Mel.: Winfried S. Küttner 

 

PRÆDIKEN og kirkebøn 
 

Jert hus skal I bygge  
på ordets klippegrund,  

så rokkes ej muren  
i stormvejrets stund,  
og arnen skal stå i læ af korsets tegn, 
så hviler jert hjem  
bag det tryggeste hegn!  
Hvor korset står vagt,  
taber mørket sin magt. 
3. Til ham, som var buden  
ved Kanas brudefærd,  
mens tiderne skifter, I holde jer nær! 
Velsignet hver plet,  
som Jesus kalder sin!  
Hvor Herren vil dvæle,  
kan vand bli’ til vin,  
og freden står vagt  
over hjerternes pagt. 
4. Gud skærme jer vandring,  
til livets sol går ned!  
Det lyser på vejen,  
at Gud er kærlighed.  
Han lede jer fod til kongeborgen hen, 
hvor ingen, som mødes,  
skal skilles igen,  
hvor alt er fuldbragt  
ved Guds kærligheds magt! 
DS 739 v1.3.4. Jacob Paulli 1878.  
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SKRIFTEMÅL og NADVER  
For tilmeldte konfirmerede medl.  
 

 O Jesus, søde Jesus, dig 
ske hjertens tak evindelig 

som med dit legem og dit blod 
så kærlig mig bespise lod! 
2. Bryd ud, min sjæl, med tak og sig: 
O, hvor er jeg nu bleven rig! 
min Jesus i mit hjerte bor, 
tak, tak, hvor er min glæde stor. 
Kingo 1689. DS 430. Ny Koral 135  
 

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

 
3. Lad dit rige allen sted 
vidt udgå med fred ifølge 

nu og i al evighed! 
Lad på land, og lad på bølge 
alles knæ til evigt gavn 
bøje sig i Jesu navn! 
4. Helligånd, dig lov og pris 
sammen med Gud Fader være 
og med Jesus, stærk og vís, 
brudgom vor og broder kære! 
Over os hans kærlighed 
evig, evig vare ved! 
DS 312v3-4. 4. årh.  
 
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 24. januar 
Sidste søndag e. H3K  

10.00 Gudstjeneste m. læseprædiken  

Lørdag 30. januar  
før Søndag Septuagesima  

10.00 Gudstjeneste N 
14.00 Hjemmedåb hos Katrine og Mikkel Søtbæk  
(fremstilling senere i febr)   

KONTAKT: Pastor Leif G. Jensen, 60 63 23 23 
Menighedsråd: Bent Nielsen, 41 42 52 10 

mail@martinskirken.dk. www.martinskirken.dk  
 

Hjælp mod Covid-19 smitte 
Begrænsning: 21 pladser i gudstjenesten.  
* Brug mundbind ved ind- og udgang. * God håndhygiejne * God 
afstand. * Tilmelding til gudstjeneste: Ring eller SMS til 41 97 10 48 
 

VELKOMMEN i KIRKE! 
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