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Læsninger:
 1 Mos 4,1-12
 1 Jak 1,9-16
 Luk 22,24-32

Jørgen I. Jensen er bestandig på jagt efter nye
sammenhænge. I denne kommende udgivelse
har han sat sig for at undersøge sammenhængen mellem musik og teologi særligt med fokus på den klassiske sonateform sammenlignet med den bibelske typologi. Han ser gentagelsens øjeblik i musikken som omdrejningspunktet, hvor der sker en slags forløsning eller
„åbenbaring“.

Salmer:
 199 Jesus, dine dybe vunder
 698 Kain, hvor er din bror
 68 Se hvilket menneske
====
 604 Det koster mer, end man fra først
betænker
 786 Nu går solen sin vej

Kilde: Aros forlag

Ret til ændringer forbeholdes
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Apostlene kom også i strid om,
hvem af dem der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem: »Folkenes konger
hersker over dem, og de, som udøver magt
over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan
skal I ikke være; men den ældste blandt jer
skal være som den yngste, og lederen som
den, der tjener. For hvem er størst: den, der
sidder til bords, eller den, der tjener? Er det
ikke den, der sidder til bords? Men jeg er
iblandt jer som den, der tjener. Jer er det, der
er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min fader har overdraget mig Riget,
overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og
drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde
på troner og dømme Israels tolv stammer.
Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at
sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for
at din tro ikke skal svigte. Og når du engang
vender om, så styrk dine brødre.« Luk 22,2432

Næste uges gudstjenester:
Søndag d. 28. februar
2. s. i Fasten
Roum kl. 9.00
Tostrup kl. 10.30

1.

