
60 dage før påske, Søndag Seksagesima (I) 
ESAJAS 55,6-11 
Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade 
sin vej, det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham 
barmhjertighed, tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. For jeres planer er ikke 
mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren; for så højt som himlen er over 
jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer. For som regnen 
og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den 
og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan 
er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, 
men det gør min vilje og udfører mit ærinde. 
 
1 KORINTHERBREV 1,18-25 
For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er 
det Guds kraft - der står jo skrevet: De vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab 
vil jeg tilintetgøre. Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens 
kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom 
ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse 
dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger 
visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab 
for hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi 
Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og 
Guds svaghed er stærkere end mennesker. 
 
EVANGELIUM: LUKAS 8,4-15  
Da der samlede sig en stor skare, og de kom ud til ham fra 
den ene by efter den anden, sagde han i en lignelse:  
"En sædemand gik ud for at så sit korn. Og da han 
såede, faldt noget på vejen, og der blev trådt på det, og 
himlens fugle åd det op. Noget faldt på klippen, og da det 
var vokset frem, visnede det, fordi det ikke havde væde. 
Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne groede helt sammen 
og kvalte det. Men noget faldt i god jord, og det voksede op 
og gav hundrede fold." Da han havde sagt det, råbte han: 
"Den, der har ører at høre med, skal høre!" 
Hans disciple spurgte ham, hvad denne lignelse skulle betyde. Han svarede: "Jer er det 
givet at kende Guds riges hemmeligheder, men de andre bliver det givet i lignelser, så at 
de skal se, men intet se, og høre, men intet fatte.  
Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. De på vejen er dem, der har 
hørt ordet; derefter kommer Djævelen og tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke 
skal tro og blive frelst. De på klippen er dem, som med glæde tager imod ordet, når de har 
hørt det; men de har ikke rod, de tror kun til en tid og falder fra, når prøvelser sætter ind. 
Det, som faldt mellem tidslerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets 
bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. Men det i den gode 
jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende 
og bærer frugt." 

60 dage til påske Seksagesima, Gratiakirken 7. feb. kl. 9 & 11  
Lignelsen om sædemanden og Guds ord, Lukas 8,4-15 

 
 
 
 
 

   På vejen                                            På klippen                          Mellem tidsler                I den gode jord         

 
 

Klokkeringning 3x3 
Præludium  
INDGANGSBØN 

Den mørke nat forgangen er, 
og dagen oprinder så vide, 

nu skinner sol over mark og kær, 
de fugle de sjunge så blide.  
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 
2. Gud være lovet i evighed, 
han denne nat tog os vare! 
Han lyse på os sin hellige fred 
og fri os af alskens fare! 
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 
3. Om påskemorgen, den signede dag, 
vor Herre stod op af døde, 
det var os alle et godt behag, 
han frelste os dermed af møde*! 
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 
* modgang, møje. DS 682. Koral 46 
 
P: Herren være med jer!   
M: Og med din ånd!  
 

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 
 

P: Hør Herrens ord!  
Lær mig, Herre, din vej, 
lær mig, Herre, din vej! 
Jeg vil vandre i din sandhed,  
jeg vil vandre i din sandhed! 
 

LÆSNING FRA PROFETERNE 
ESAJAS 55,6-11 
 

1. Guds riges evangelium 
er sødt som honningkage; 

når det kun får i hjertet rum, 
at man det ret kan smage, 
da er det sjælens honningmad, 
gør hjertet let og mæt og glad  
og smukt i Jesu øjne. 
DS 347v1. Ordsp 16,24. Brorson 1739. Koral 183 
 

APOSTLENES BREVE 
1 Korintherbrev 1,18-25 
 

Kom, sæt dig som en flittig bi 
i ordets blomsterenge, 

søg selv, hvad kraft der er udi, 
bliv ved at suge længe, 
så får du honning vist og sandt, 
det blod, af Jesu vunder randt, 
du kan i ordet finde. 
DS 347v5 Ordsp 16,24. Brorson 1739. Koral 183 

1a 

2a 

2b



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 og 
 rokke fra vor dåbes pagt 
 Men giv at al vor længsel må  
 til dig, til dig alene stå. 
 

Evangeliet: Lukas 8,4-15 
M: Gud være lovet …  
 

O Herre Gud, din lære 
din sæd, dit rene ord, 

som udsås dig til ære 
i folkehjerters jord, 
hvor kraftig den sig finder, 
når du den lader strø, 
må den dog lide hinder, 
må tit i spiren dø. 
2. På vejen meget spildes 
og tørre klippegrund, 
blandt tjørnekrat forvildes 
tit kernen skøn og sund;. 

den mindste del kun falder 
udi den gode jord, 
som får sin vækst og alder, 
med frugten af Guds ord. 
DS 133. Luk 8,4-15. Kingo 1689. Koral 380 
 

PRÆDIKEN og kirkebøn 
 
 

3. O Gud, du ser og kender, 
hvad art af jord jeg er, 

mit hjerteland sig vender 
mod verden, og det bær’ 
så lidet af den grøde 
og frugt, du venter dig; 
mit hjerte det må bløde, 
når jeg besinder mig. 
4. For tjørn og hårde stene 
min hjertegrund befri, 
hegn mig med nådens grene 
fra verdens syndesti! 
Dyrk selv mit hjertes ager, 
at frugt den bære må, 
om det dig, Gud, behager, 
til ærens krans at nå! 
DS 133. Luk 8,4-15. Kingo 1689. Koral 380 
 

SKRIFTEMÅL og NADVER For tilmeldte  
 

 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 Koralbog 135  
 

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

P: Lad os alle bede …  M: Amen 
P: Velsignelsen M: Amen, amen, amen 

3a 

3b

4

Ræk os, o Jesus, din frelserhånd 
i dag og i alle stunde, 

udløs os alle af mørkets bånd, 
at ret vi dig tjene kunne! 
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 
5. Da, hver gang dagen forgangen er, 
og natten til os fremskrider, 
vi dig vil prise, o Herre kær, 
af hjertet til alle tider! 
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 
H.C.Sthen 1589. DS 682. Ny Koralbog 46 

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 
Tirsdag 9. feb.  8.30: Morgenbøn. 14:30: Konfirmandundervisning 

Onsdag 10. feb. 
Aflyst menighedsmøde pga. Sundshedsstyrelsens anbefalinger. 
Erstattes af menighedsrådsmøde 19.20-20.40 

Søndag 14. feb.  9.00 Gudstjeneste N. 11.00 Gudstjeneste N (LGJ)  
Tilmelding til 711 00 712. Tilmeldte får svar senest kl.20 aftenen før gudstjeneste. 

VELKOMMEN i KIRKE! 
  

CORONA: Plads 25 + 3 tjenere. *Fællessang med mundbind. *Kordegn vejleder.  
*Tilmelding nødvendig. *Som kirkekaffe   aftal en gåtur med hinanden. 

Syng videre hjemme om 
GUDS ORD!  
Vers 1, se kirkefolder 2a.   
 

2. Det søde ord er kommet 
af / Guds egen mund og 
hjerte, / det er et kys, som 
Gud os gav / mod al vor 
nød og smerte, / det er Guds 
eget hjertes kraft, / som 
bliver til en honningsaft / 
mod syndens byld og plage. 
 

3. Er du i synden hårdt 
bespændt, / som du har her 
bedrevet, / her er en skrift 
fra Himlen sendt, / kom, 
læs, hvad der står skrevet: / 

Så sandt Gud lever, vil han 
ej / til dine sukke sige nej, / 
men kærlig mod dig tage. 
 

4. Tag dette ord kun i din 
mund, / og læg det på din 
smerte, / suk kun til Gud af 
hjertens grund, / så rører du 
hans hjerte; / gak lige til i 
Jesu navn, / hen ind i 
nådens søde favn, / Gud 
under dig det gerne. 
 

Vers 5, se kirkefolder 2b 
 

6. Du tænker, var du selv 
kun god, / da ville du ej 
tvi’le, / men føler du i 

hjertets rod / de onde lysters 
pile, / da er dit hjerte snart 
forsagt, / fordi du selv har 
ingen magt / til synden bort 
at drive. 
 

7. Men var din synd end 
nok så stor, / den har dog 
lidt at sige / mod kraften i 
Guds sande ord / og nådens 
stærke rige; / enhver, som 
tror, skal nåde få, / det 
være, hvo det være må / i 
alle verdens lande. 
 

DS 347. Ordsp 16,24. Brorson 
1739. 

1b 


