Læsning fra Den hellige Skrift 10. januar 2021
ROMERBREVET 12,1-5: Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres
legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag - det skal være jeres åndelige
gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan
skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.
I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer: Hav ikke højere tanker om jer selv,
end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har
givet ham. For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således
er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer.

EVANGELIUM: Lukas 2,41-52: Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også
42

da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen. 43 Da påskedagene var omme,
og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. 44 I den tro, at
han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. 45 Da
de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham dér; 46 og efter tre dage fandt
de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. 47
Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. 48 Da forældrene fik
øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham: «Barn, hvorfor gjorde du sådan
mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige.» 49 Men han sagde til dem: «Hvorfor
ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?» 50 Men de forstod ikke, hvad han
sagde til dem. 51 Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem. Hans mor
gemte alle ordene i sit hjerte. 52 Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og
mennesker.

 مگر ندانستهاید که باید من در، از بهر چه مرا طلب میکردید، او به ایشان گفت49
امور پدر خود باشم؟
OPDATEREDE REGLER i ved gudstjenester fra 10. januar:
* Der skal være 7,5 m2 plads pr. pers. og 2 m mellem dem, ikke er fra samme husstand.
* Deltagere vasker hænder ved ankomst eller bruger håndsprit.
* Kirketjener anviser pladser.
Der bruges mundbind ved ind- og udgang, men når man sidder på sin stol.
* Sang med eller uden mundbind kan variere afhængigt af hvor mange deltagere der er i
kirken.
* Tilmelding om deltagelse i gudstjenesten til menighedsrådet, Ulrik B.Jensen 41 97 10 48
KALENDER
Lørdag 16.1.
Søndag 24.1.
Lørdag 30.1.

10 Gudstjeneste N (LGJ)
10 Gudstjeneste m. læseprædiken
10 Gudstjeneste N (LGJ)

MERE INFO: www.martinskirken.dk ; mail@martinskirken.dk
Evangelisk Luthersk Frikirke i Kbh. 711 00 712.
Pastor Leif G. Jensen, 60 63 23 23.
Menighedsråd: Bent Nielsen, 41 42 52 10.

1. søndag e.
Hellig 3 Konger
10. januar 2021 kl. 16.30

I MARTINSKIRKEN
Klokkeringning 3x3
Præludium
INDGANGSBØN

1

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.
DS 113. Matt 2,1-12. Grundtivg New Koral 40

Jesus som 12-årig i templet: ”Vidste I ikke,
at jeg (og I) skal være hos min Fader?”

P: Herren være med jer!
M: Og med din ånd!
Alle: Gud Fader, forbarm dig!
Kristus, forbarm dig!
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
Siges i kor til musik
113v6. Stjernen ledte visemænd
til vor Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist.

GAMLE TESTAMENTE Salme 84
Alle: Hvor er din bolig vidunderlig,
Hærskarers Herre!
K: Min sjæl fortæres af længsel efter
Herrens forgårde, mit hjerte og min
krop råber efter den levende Gud.
M: Selv spurven finder sig et bo, og
svalen en rede, hvor den lægger sine
unger, ved dine altre, Hærskarers
Herre, min konge og min Gud.
K: Lykkelige de, der bor i dit hus, til
stadighed kan de prise dig. Sela.
M: En dag i dine forgårde er bedre end
tusind, jeg selv har valgt.
K: At ligge ved tærskelen til min Guds
hus er bedre end at bo i ugudeliges
telte.
Alle: For Herren er sol og skjold,
Herren giver nåde og ære. Dem, der
vandrer i oprigtighed, nægter han intet
godt. Hærskarers Herre, lykkeligt det
menneske, der stoler på dig. AMEN.
Siges i kor til musik
113v7. 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.
Epistel: Romerbrevet 12,1-5
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 Helvede, / 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.
1:15 / 9:45

2

I Herrens hus er godt at bo,
på klippen er den bygget,
der hviler sjælen trygt i ro,
af Åndens fred omskygget;
der mættes vi af livets brød,
der flyder glædens olie sød,
der ser vi Himlen åben.
2. Vor Fader, tak for hvad vi fandt
i dine helligdomme!
Og tak for Åndens dyre pant
på, hvad der end skal komme!
O, led i troens liv os frem
ved ordets lys, at vi vort hjem
i Himmerig kan finde!

Th.W.Oldenburg 1840. DS 385. New Koral 183

EVANGELIET Lukas 2,41-52
Gud være lovet …
PRÆDIKEN og kirkebøn¨

3

Hvor stor er dog den glæde,
at man med Jesus må
i Herrens tempel træde
og i hans forgård stå!
Den lyst, den ro, den ære
kan aldrig siges ud,
når sjælen hun må være
sin frelsers kirkebrud.
2. Op, sjæl, og agt vel nøje
din Jesu kirkefærd!
Gud går for hver mands øje,
og lar sig lede her
udaf forældres hænder,
i lydighedens bånd,
han, som al jordens ender
og Himlen har i hånd.
3. O tempel, hvor din lykke / på denne
dag er stor, / at Jesus selv vil smykke /
din helligdom og kor! / Gid hjerterne
kun ville / modtage ham med tro, / når
han, al nådes kilde, / i dem vil gerne
bo.
Luk 2,42-47. DS 120. Kingo 1699. New Koral 276

SKRIFTEMÅL og NADVER
For tilmeldte konfirmerede medl.

4

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

5

120v6. O Jesus, gid du ville
mit hjerte danne så,
at årle det og silde
dit tempel være må!
Du selv min hjerne vende
fra verdens kloge flok,
og lær mig dig at kende,
så har jeg visdom nok!
Luk 2,42-47. DS 120. Th.Kingo 1699. New
Koralbog 276

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

