
3. søndag før fastetiden, septuagesima (I) 
Kollekt: Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som ved dit hellige ord har kaldet os 
ind i din vingård, vi beder dig: Giv os din Helligånd i vore hjerter, så vi arbejder 
trofast i din vingård, vogter os for synd og forargelse, retter os efter dit ord og din 
vilje og sætter alt vort håb alene til din nåde, som du uforskyldt har belønnet os 
med i din Søn, Jesus Kristus, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én 
sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. 
 
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." 

70 dage til påske 
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INDGANGSBØN 
 

Ingen er så tryg i fare 
som Guds lille børneskare, 

fuglen ej i skjul bag løvet, 
stjernen ej højt over støvet. 
2. Herren selv på Sions bjerge 
for sit folk er skjold og værge, 
vil sig over os forbarme, 
bære os på faderarme. 
3. Ingen nød og ingen lykke 
af hans favn os bort skal rykke; 
han, den bedste ven blandt venner, 
al vor trang og længsel kender. 
4. Vore hovedhår han tæller, 
hver en tåre, som vi fælder; 
han os føder og os klæder, 
midt i sorgen han os glæder. 
 
P: Herren være med jer!   
M: Og med din ånd!  
 
 

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! 
 
GUDS ORD OM DÅBEN:  
* Matthæus 28,16-20 
Jesus sagde, at disciplene skulle gøre 
alle folkeslag til hans disciple ved dåb 
og oplæring.  
 
* Johannes 3,1-8 
Jesus sagde, at vi må fødes på ny ved 
vand og ånd.  
 

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. 
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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.  
 

 
 
ESKIL DØBES i Faderens og Sønnens og 
Helligåndens navn. 
 
 

Enhver, som tror og bliver døbt, 
han vist skal salig blive, 

thi han ved Jesu blod er købt, 
som ham sit liv vil give 
og blandt Gud Faders børnetal 
i livets bog, som gælde skal, 
med rosen-blod indskrive. 
2. Vi sukke alle hjertelig 
og udi troen sige 
med hjertens bøn, enhver for sig: 
O Jesus, lad os stige 
ved dåbens kraft i dyder frem, 
og før os så ved troen hjem 
til dig i ærens rige! 
DS 397. Kingo 1689. 

 
 
 

VI BEKENDER DÅBSPAGTEN 
  
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. 
 
 

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, 
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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. 
Matt 20,1-16. Kingo 1689. DS 146 
 
Evangeliet: Matthæus 20,1-16 
M: Gud være lovet …  
KORT PRÆDIKEN med bøn 
 
SKRIFTEMÅL og NADVER  
 

 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 
 
 

6. Fryd dig da, du lille skare! 
Jakobs Gud vil dig bevare; 

på hans mindste vink må alle, 
fjenderne til jorden falde. 
7. Og når endt er kampens dage, 
endt hver jordisk nød og klage, 
kalder os vor Faders stemme 
til en evig fryd derhjemme. 
Lina Berg, f. Sandell 1856. Dansk 1891. DS 44. 
 
 
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 
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VELKOMMEN i KIRKE! 
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