
3. søndag før fastetiden, septuagesima (I) 
 
Jeremias 9,22-23: 22 Dette siger Herren: Den vise skal ikke være stolt af sin visdom, 
den stærke skal ikke være stolt af sin styrke, den rige skal ikke være stolt af sin 
rigdom. 23 Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender 
mig. For jeg, Herren, øver trofasthed, ret og retfærdighed på jorden; det er, hvad jeg 
ønsker, siger Herren.  
 
1 Kor 9,24-10,5: Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun 
én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den! Men enhver idrætsmand er 
afholdende i alt - de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der 
ikke visner. Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i 
luften. Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har 
prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Det skal I vide, brødre: Vel var 
vore fædre alle under skyen og gik alle gennem havet og blev alle døbt til Moses i 
skyen og i havet og spiste alle den samme åndelige mad og drak alle den samme 
åndelige drik - for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var 
Kristus - og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem. De blev jo slået ned i 
ørkenen. 
 
Matthæus 20,1-16: For Himmeriget ligner en vingårdsejer, der 
tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da 
han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte 
han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så 
nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også 
hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den 
sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den ellevte time gik 
han derhen og fandt endnu nogle stående dér, og han spurgte dem: Hvorfor har I 
stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til 
dem: Gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin 
forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du 
begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den 
ellevte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få 
mere; men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for 
vingårdsejeren og sagde: De sidste dér har kun arbejdet én time, og du har stillet 
dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem: 
Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der 
er dit, og gå! Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til 
at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? 
Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste." 
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Søndag septuagesima 
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Klokkeringning 3x3. Præludium  
INDGANGSBØN 
 

Her vil ties, her vil bies, 
her vil bies, o svage sind! 

Vist skal du hente, kun ved at vente, 
kun ved at vente, vor sommer ind. 
Her vil ties, her vil bies, 
her vil bies, o svage sind! 
2. Trange tider langsomt skrider, 
langsomt skrider. Det har den art. 
Dagene længes, vinteren strenges, 
vinteren strenges. Og det er svart. 
Trange tider langsomt skrider, 
langsomt skrider. Det har den art. 
4. Eja, søde førstegrøde, 
førstegrøde af bliden vår! 
Lad det nu fryse, lad mig nu gyse, 
lad mig nu gyse. Det snart forgår. 
Eja, søde førstegrøde, 
førstegrøde af bliden vår! 

5. Due, kunne du begrunde, 
du begrunde, hvad der nu sker! 
Kulden den svækkes, blomsterne 
dækkes, 
blomsterne dækkes, jo mer det sner. 
Due, kunne du begrunde, 
du begrunde, hvad der nu sker! 
6. Kom, min due, lad dig skue, 
lad dig skue med olieblad! 
Se! nu er stunden næsten oprunden, 
næsten oprunden, som gør dig glad. 
Kom, min due, lad dig skue, 
lad dig skue med olieblad! 
Højs 2,11-14. Brorson (1765). DS 642. 
MELODY: “Her vil ties …” New Koralbog ____ 
 
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 
 

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 
JEREMIAS 9,22-23 
 

APOSTLENES BREVE 
1 Kor 9,24-10,5 
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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. 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: Matthæus 20,1-16 
M: Gud være lovet …  
 
PRÆDIKEN og kirkebøn 
 

Fra verdens morgenstund udgår 
Guds nådes kald så vide, 

hans store vingård åben står, 
mens dagens timer skride; 
han kalder altid fler og fler, 
mod aftenstund han til dem ser, 
så er det lønningstide. 

2. De, som på arbejd årle kom, 
som Herren lod oplede, 
som bærer dagens byrde om, 
vansmægter i dens hede, 
de venter større løn at få 
end de, først Herren kaldte på 
en stund, før sol var nede. 
3. Men Gud, som er på nåde rig 
foruden mål og ende, 
den sidste gør den første lig 
og giver så til kende, 
at gerning ej fortjene kan 
sin del udi Guds Himmel-land, 
hans nåde det skal sende. 
4. O Gud, hvad er dog al vor dåd, 
vor tanke og vor tale, 
vort anslag og vort hjertes råd, 
når skønnest vi dem male? 
Når du os i dit lys beser, 
da er vort guld kun ringe ler, 
hvoraf så højt vi prale. 
5. Dog, Jesus Krist vi venter på 
vor del i Herrens glæde, 
den skal vi vist af nåde få 
for Herrens stol og sæde, 
for, Jesus, din retfærdighed 
og døden, som for os du led; 
det er vor tro og glæde. 
Matt 20,1-16. Kingo 1689. DS 146. MELODY: 
Guds Søn kom ned fra Himmerig. New Koralbog 
nr. ______ 
 
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: 

2
3

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 
 
 

Til himlene rækker  
din miskundhed, Gud, 

din trofasthed når dine skyer; 
din retfærdshånd over bjergene ud 
er strakt over dale og byer. 
2. Som himlenes favn er din kærlighed, 
Gud, 
som havenes dyb dine domme. 
Til frelsen fører du sjælene ud, 
vil skabningens suk ihukomme. 

3. Hvor dyrebar er dog din miskundhed, 
Gud, 
hvor menneskebørnene bygge! 
I mulm er kærlighedsvingen bredt ud, 
vi skjuler os under dens skygge. 
4. Du kvæger i ørken den tørstende 
sjæl, 
du bjærger den bævende due. 
Hos dig er livets det evige væld, 
og lys i dit lys skal vi skue. 
Sl 36, 6-10. Ingemann 1845. DS 26. Melody: Til 
Himlene rækker … New Koralbog nr. ______ 
 
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 2. feb.  Ingen morgenbøn 16.00 Konfirmandundervisning (BEMÆRK tidspunkt) 
Søndag 7. feb.  9.00 Gudstjeneste N. 11.00 Gudstjeneste N (LGJ)  

Tilmelding til 711 00 712. Tilmeldte får svar senest kl.20 aftenen før gudstjeneste. 
  

CORONA-smittefare: * Fra 8. jan. kræves 7,5 m2 gulvareal pr. kirkegænger. * 
Plads begrænset til 25 + 3 tjenere. * Vi anbefaler fællessang med mundbind.  
* Kordegn vejleder mht. plads. * Tilmelding nødvendig. * Alternativ til kirke-
kaffen, som udgår:   Aftal en gåtur i Mollerup Skov efter gudstjenesten.

 VELKOMMEN i KIRKE! 
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