Tostrup – Roum kirker

at hun gik ud til graven for at græde dér. Da
nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham,
faldt hun ned for hans fødder og sagde: »Herre, havde du været her, var min bror ikke
død.« Da Jesus så hende græde og så de jøder
græde, som var fulgt med hende, blev han
stærkt opbragt og kom i oprør og sagde:
»Hvor har I lagt ham?« »Herre, kom og se!«
svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne: »Se, hvor han elskede ham.« Men nogle af dem sagde: »Kunne han, som åbnede
den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død?« Da blev Jesus atter
stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det
var en klippehule, og en sten var stillet for
den. Jesus sagde: »Tag stenen væk!« Martha,
den dødes søster, sagde til ham: »Herre, han
stinker allerede; han ligger der jo på fjerde
dag.« Jesus sagde til hende: »Har jeg ikke
sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed?« Så tog de stenen væk. Jesus så op
mod himlen og sagde: »Fader, jeg takker dig,
fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens
skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de
skal tro, at du har udsendt mig.« Da han havde sagt det, råbte han med høj røst: »Lazarus,
kom herud!« Og den døde kom ud, med strimler af linned viklet om fødder og hænder og
med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus
sagde til dem: »Løs ham og lad ham gå.«
Mange af de jøder, som havde været med hos
Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu
til tro på ham.

16. søndag e. Trinitatis d. 19. sept.
Gudstjeneste i Tostrup kirke kl. 9.00
Højmesse i Roum kirke kl. 10.30
Sognepræst Robert Ryholt, Tostrup
Organist Tove Antonsen, Skørping
Kirkesanger Lotte Føns, Fårup
Læsninger:
 Salmernes Bog 139,1-12
 Første Korintherbrev 15,21-28
 Johannes 11,19-45
Salmer:
 754 Se, nu stiger solen
 31 Til himlene rækker (Roum)
 542 Døden er den sidste fjende
==========
 224 Stat op, min sjæl, i morgengry
 527 Når syn og hørelse forgår
(Koral: 465 – 502 – 517 - - 487 – 547)
www.dendanskesalmebogonline.dk
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:
Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror.
Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik
hun ud for at møde ham; men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus:
»Herre, havde du været her, var min bror ikke
død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder
Gud om, vil Gud give dig.« Jesus sagde til
hende: »Din bror skal opstå.« Martha sagde til
ham: »Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag.” Jesus sagde
til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den,
der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og
enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i
evighed dø. Tror du det?« Hun svarede: »Ja,
Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn,
ham som kommer til verden.« Da hun havde
sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket
på sin søster Maria og sagde: »Mesteren er
her og kalder på dig.« Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus
var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men
var stadig dér, hvor Martha havde mødt ham.
Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at
trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og
ville ud; de fulgte efter hende, da de mente,
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