
Lad os høre Gud ord!  
Lær mig, Herre, din vej, lær mig Herre, din vej,  
jeg vil vandre i din sandhed, jeg vil vandre i din sandhed.  

GAMLE TESTAMENTE Esajas 60,1-6 
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♪   Herre, vor Herre! Hvor herligt dit navn er over al jorden!  
[siges i kor]   Når jeg se din himmel, dine /fingres værk,*  
   Månen og stjernerne, som du / satte der, 
   Hvad er da et menneske, at du hus- / ker på ham*,  

   et menneskebarn, at du ta’r /dig af ham?  
♪   Herre, vor Herre! Hvor herligt dit navn er over al jorden!  
[siges i kor]    Du har gjort ham kun lidt ringe/re end Gud* 

med herlighed og ære har du /kronet ham. 
Du har gjort ham til hersker over / dine hænders værk,* 
alt har du lagt under hans / fød-der  

♪   Herre, vor Herre! Hvor herligt dit navn er over al jorden!  
[siges i kor]    får og okser i / mæng-de,*   
                       selv de /vilde dyr, [siges i kor] 
                       himlens fugle og / havets fisk,*  
                       dem, som færdes ad havenes / sti-er 
♪   Herre, vor Herre! Hvor herligt dit navn er over al jorden!  
[siges i kor]   Ære være Faderen og / Søn-nen* og Hellig/ån-den 
                      som i begyndelsen, så nu og / al-tid* og i al evighed. / A-men 
♪   Herre, vor Herre! Hvor herligt dit navn er over al jorden! 

 
 

EPISTEL Titusbrevet 3,4-7  
 

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

Halleluja for lysets drot! 
Hans kæmpeværk er stort: 

han gæsted dødningkongens slot 
og sprængte Helveds port. 
   2. I mørket skinned livets sol, 
og Frelseren opstod, 
da styrted dødens kongestol, 
da faldt tyrannens mod. 
   3. Med heltefryd i stråleskrud, 
med ar af lægte sår, 
da stævned sejerherren prud 
op til sin Faders gård. 
   4. Dér højt ophøjet troner han, 
vor frelser og vor Gud; 
velsignelserne trindt om land 
rundhåndet strør han ud. 
   5. I, støvets børn med banesår, 
lovsynger livets drot! 
Hans gave er et gyldenår, 
livsaligt, evig godt! 
   6. I, lysets ånder, englekor, 
lovsynger “Gud med os”*, 
som rejste op den faldne jord 
al mørkheds magt til trods! 
* Immanuel, Es 7,14. DS 221. I. Watts 1707. 
Grundtvig 1837. New Koralbog 438 
 

EVANGELIET Matthæus 2,1-12 
Gud være lovet …   
 

PRÆDIKEN og kirkebøn 
 

Gør dig nu rede, kristenhed, 
din nat er overvundet. 

For dig er Herrens herlighed 
som nytårssol oprundet. 

Den Stærkes hånd har bladet vendt, 
din sorg er slukt, din jammer endt. 
Bliv lys og gør dig rede! 
   2. Thi vel er jorden underlagt 
det mulm, hvorfor du gruer, 
end verden er i mørkets magt, 
Guds daggry dog du skuer; 
thi for din tro er ordet sandt: 
“For dig Guds herlighed oprandt, 
og skal den klart oprinde.” 
   3. Og om dit lys, som er Guds ord, 
skal folkeslag sig samle 
at mødes i dit kirkekor, 
de unge med de gamle, 
mens konger nejer sig i krans  
og blændes af den nytårsglans, 
som er for dig opgangen. 
   4. Af glæde skal du stråle da 
ved Herrens nådes-domme, 
når dine sønner langvejsfra 
skal hjem med lovsang komme. 
Ja, muntert skal dit hjerte slå, 
når forrest dine døtre små 
på arm skal til dig bæres. 
   5. Det er din Herres herlighed, 
som ene er dit smykke; 
det er hans råd, hvorom du véd, 
det Djævlen ej skal rykke: 
“Til dig er talt Guds nådes ord.” 
Ved livets bad, ved livets bord 
det lyder alle dage. 
   6. Så gør dig rede, kristenhed, 
dit lys på stage brænde, 
din Herres magt og kærlighed 
i verden at bekende! 
Den Stærkes hånd har bladet vendt, 
din sorg er slukt, din jammer endt. 
Bliv lys, og gør dig rede! 
Es 60,1-6. K.L. Aastrup 1935 og 1938. DS 314. 
New Koralbog 437 
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SKRIFTEMÅL og NADVER 
For konfirmerede medlemmer. 
Tilmelding til præsten. 
 

Lovet være du, Jesus Krist! 
at du menneske vorden est, 

født af en jomfru ren og skær, 
gladelig hilst af Himlens hær! 
O, Gud ske lov! 
   2. Du, Gud Faders enbårne Søn! 
mand i lys, men dog Gud i løn, 
underlig klædt i kød og blod, 
kom på vor brøst at råde bod! 
O, Gud ske lov! 
Tysk 15. årh. Luther 1523. DS 89. NK335 / 339 
 
P: Herren være med jer!   
M: Og med din ånd!  
P: Lad os alle bede …  M: Amen 
P: Velsignelsen M: Amen, amen, amen 
 

Dit ord, o Gud, som duggen 
kvæger 

den svage sjæl med kraft og fred! 
O, lad i hvert et hjertebæger 
din Himmels balsam dryppe ned! 
Lad Jesu ager grønnes smukt, 
lad ordet bringe troens frugt! 
 2. Dit ord, o Gud, er sværd og flamme, 
det gennemtrænger marv og ben. 
Det véd at knuse, véd at ramme, 
er hjertet end så hårdt som sten. 
Lad alle føle ret dets magt, 
at synden er det underlagt! 
   3. Dit ord, o Gud, er Østens stjerne, 
der fører os til Kristus hen. 
Den vise vandrer følger gerne, 
den blindes syn opklarer den. 
Lad alle se den skinne frem 
og finde nådens Betlehem! 
C.B.Garve 1825. C.J. Boye 1835. DS 349. NK 225 

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 
Tor. 7. januar: Bibelkredse 
Fre. 8.1. kl. 19 Gudstjeneste i Odense 
Søndag 10.1. kl. 16.30: Gudstj. N (LGJ) 
Lørdag 16.1. kl. 10: Gudstj. N (LGJ) 
ca. 30 min. pause, derefter 
bibelstudie 
 

VELKOMMEN  
i KIRKE! 
 
KONTAKT 
Præst 
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 
* Brug mundbind ved ind- og udgang 

 
* God håndhygiejne * God afstand 
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Hellig tre kongers søndag  
3. januar 2020  
i Martinskirken 
 

Klokke og bedeslag 
Indgangsbøn 
 

Dejlig er den himmel blå, 
lyst det er at se derpå, 

hvor de gyldne stjerner blinke, 
hvor de smile, hvor de vinke 
os fra jorden op til sig. 
   2. Det var midt i julenat, 
hver en stjerne glimted mat, 
men med ét der blev at skue 
én så klar så himlens bue 
som en lille stjernesol. 
   3. Når den stjerne lys og blid 
sig lod se ved midnatstid, 
var det sagn fra gamle dage, 
at en konge uden mage 
skulle fødes på vor jord. 
   4. Vise mænd fra Østerland 
drog i verden ud på stand 
for den konge at oplede, 
for den konge at tilbede, 
som var født i samme stund 
   5. De ham fandt i Davids hjem, 
de ham fandt i Betlehem, 
uden spir og kongetrone, 
der kun sad en fattig kone, 
vugged' barnet i sit skød. 
   6. Stjernen ledte visemænd 
otil vor Herre Kristus hen; 
vi har og en ledestjerne, 
og når vi den følger gerne, 
kommer vi til Jesus Krist. 

   7. 
Denne 
stjerne 
lys og 
mild, 
som kan 
aldrig 
lede vild, 
er hans guddoms-ord det klare, 
som han os lod åbenbare 
til at lyse for vor fod. 
DS 113. Grundtvig. 
 

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: Ære være Gud i det højeste! og fred 
på jorden, i mennesker velbehag! 
Vi love, vi prise og takke dig, / al æren 
skal dig tilhøre, / o Herre, Gud Fader i 
Himmerig, / for kærlighed, du os mon 
gøre! / Du alle ting har i vold og magt, 
/ det alt må frem, som er din agt, /  
thi frygte vi ingen fare.   

P: Lad os alle bede! … M: Amen 
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