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PROCESSIONSINTROITUS

Jakob Lorentzen ( f. 1968):
Intrada - for kor, orgel og trompeter
Komponeret til bispevielsen 12. december 2021

INDGANGSBØN

Herre, jeg er kommet ind i dit hus for at høre, hvad du vil tale til mig. 
Opluk nu ved din Helligånd mit hjerte, 
så jeg af dit ord kan lære at angre mine synder, 
tro på Jesus Kristus og hver dag styrkes og bevares i denne tro. 
Amen.

INDGANGSSALME 

1. I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

2. I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.

3. Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.

4. Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.
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5. Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!

6. I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.

7. Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.

N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853
Mel.: H. Rung 1859

HILSEN

Præst: Herren være med jer!
Menighed og kor: Og Herren være med dig.

INDLEDNINGSKOLLEKT

Menighed og kor: Amen.

LÆSNING FRA DET GAMLE TESTAMENTE

Denne hellige lektie skriver profeten Jeremias: Der skal komme dage, siger 
Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der 
ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden 
og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres 
herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de 
dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres 
hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære 
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sin landsmand og sin broder og sige: »Kend Herren!« For alle kender mig, fra 
den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke 
længere på deres synd.
(Jer. 31,31-34)

KORVERS

Rued Langgaard (1893-1952): 
Giv din Helligånd i vore hjerter
Tekst fra kollekt til 2. pinsedag

SALME

1. Kom, sandheds Ånd! og vidne giv,
at Jesus Kristus er vort liv,
og at ej du af andet ved
end ham vor sjæl til salighed!

2. Kom, lysets Ånd! og led os så,
at vi på klarheds veje gå,
men aldrig dog fra troens grund
et hårsbred vige nogen stund!

3. Gud Faders Ånd! kom til os ned
med Himlens ild: Guds kærlighed!
Læg på vor tunge nådens røst
med livets ord til evig trøst!

Thomas Kingo 1699
N.F.S. Grundtvig 1826, 1837 og 1864
Mel.: Efter førreformatorisk hymne / Klug 1533

LÆSNING FRA DET NYE TESTAMENTE

Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: Da pinsedagen kom, var de 
alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, 
og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, for-
delte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og 
de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. 
I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne 
lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte 
dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte:
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 »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det 
på vort eget modersmål? Vi parthere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopota-
mien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, 
Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og 
arabere – vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.« 

(Ap.  G. 2,1-11)

TROSBEKENDELSEN (Synges)

Præst: Lad os bekende vor kristne tro:

Menighed: Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. 
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens 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 
dødsriget, 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, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, 
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.

TALE VED BISKOP PETER SKOV-JAKOBSEN

SALME

1. Du, som går ud fra den levende Gud,
åndernes Ånd i det høje!
Menneskens køn mod Guds enbårne Søn
stridende står dig for øje,
men af din nåde, o, bliv dog her!
Natten er skummel, og den er nær.

2. Tunger af ild og dog prædiken mild
giv dem, du salver og sender!
Saligheds ord i apostlenes spor
vandre til jorderigs ender,
så ingen menneskefod har rørt
pletten, hvor ikke dets røst blev hørt!
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3. Glæde og lys med dem komme til bys,
blomstre lad muld, hvor de træde!
Styrke og mod bringe svaghed på fod,
trøst finde alle, som græde!
Ved evangeliets milde røst
miskundhed vågne i hvert et bryst!

4. Skin over vang som en morgen med sang,
morgen i maj, når det grønnes!
Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt,
så på Guds nåde der skønnes!
Tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som fjeld!

5. Pinselig dåb til Guds herligheds håb
folkefærd alle genføde!
Tale og skrift om vor frelsers bedrift
blomstre som roserne røde!
Livstræet skyde af korsets rod!
Smage lad alle, vor drot er god!

6. Saligheds fryd for Genløserens dyd
times lad mennesker alle!
Faderens råd og den Helligånds dåd
sammen i Frelseren falde,
så af det hele, som Gud har skabt,
går kun fortabelsens æt fortabt!

James Montgomery 1823 / N.F.S. Grundtvig 1837
Mel.: M. Franck 1628 / Laub 1902

PRÆDIKEN VED BISKOP THOMAS REINHOLDT RASMUSSEN

Præst: Dette hellige evangelium til Pinsedag skriver evangelisten Johannes.
Menighed og kor: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Jesus sagde: »Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil 
give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: Sandhedens ånd, 
som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender 
den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg 
kommer til jer. 
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Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, 
og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i 
jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der 
elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende 
for ham.«  
(Joh. 14,15-21) 

MOTET 

Christian Præstholm ( f. 1972): Kraften fra det høje 
N.F.S. Grundtvig 1850

KIRKEBØN

APOSTOLSK VELSIGNELSE

SALME

1. Kærligheds og sandheds Ånd!
Jords og Himmels hjertebånd
knytter du alene;
os forlene dejlig røst,
os opgløde dybt i bryst
dine flammer rene!

2. Hvor du lyser, mørket flyr,
al utérlighed dig skyr,
spotter med din nåde;
sandhed, som den klare dag,
kranser i dit vennelag
kærlighedens gåde.

3. I det store sjælebad
og i hjertets drik og mad
du er Guddoms-kraften;
i hver gren og i hver kvist
på det sande vintræ, Krist,
du er levesaften.
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4. Med en god samvittighed
til de små du daler ned,
skaber rene glæder,
lyser op og renser ud,
til de står for lysets Gud
i snehvide klæder.

5. Du, som af den »liden flok«,
svag og bly og bange nok,
gjorde kæmper stærke,
skab nu og af os en hær,
som tør svinge Åndens sværd
under korsets mærke!

6. Kærlighed til denne jord
ser du, ak, er såre stor,
vildt dens lue brænder;
sluk den ud med duggen mild,
lad os blusse af den ild,
du for Himlen tænder!

7. På vort eget nat og dag
stirrer vi med velbehag,
det forstyrrer freden;
lad os Jesus én og hver
som vort liv og lys få kær!
Det gør enigheden!

Adam af St. Victor 12. årh. / N.F.S. Grundtvig 1837
Mel.: Chr. Barnekow 1868

9



ALTERGANG 

Når indstiftelsesordene har lydt, bedes deltagerne i altergangen 
gå til deres uddelingssted. 

Under altergang synger koret:
Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901): Sanctus, Benedictus 
og Agnus Dei (fra Messe i F-dur)

TAKKEVERS 

1. Drag ind ad disse porte,
vor høje pinsegæst!
Forjag de skygger sorte,
som mørkne vil din fest,
og gør det soleklart,
at hedninger som jøder
i dåben du genføder
til støvets Himmel-fart!

2. Lad styrte alle vægge,
som skiller kristne ad!
Forener jer, I bække,
og glæder Herrens stad!
Forén dem, Helligånd!
Thi hjerterne, så mange
som ofre dig lovsange,
er bække i din hånd.

Paul Gerhardt 1648 / N.F.S. Grundtvig 1837
Mel.: Johann Crüger 1653

 

KOLLEKT

Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader,
fordi du i din barmhjertighed
vederkvæger os med disse livsalige gaver.
Vi beder dig,
At du vil lade dine gaver komme os rettelig til gode,
til at styrke vor tro,
grundfæste vort håb
og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os,
for din Søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld.

Menighed og kor: Amen.

10



VELSIGNELSE

Præst: Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

Menighed og kor: Amen. 

SALME

1. Mægtigste Kriste, menighedens Herre,
den du har tegnet med dit kors til ære,
kom dog at hjælpe os af fjendens snare,
dit folk bevare!

2. Før du selv striden for de børn så svage,
tving du vor fjende, driv hans magt tilbage,
hvad sig mod dig og dine vil ophøje,
selv du nedbøje!

3. Fred udi kirken vi af dig begære,
fred udi landet du os og beskære,
fred udi hjertet du for alting give!
Hos os du blive!

Matthäus Apelles von Löwenstern 1644 / Dansk 1740
Mel.: Fr. F. Fleming 1811

UDGANGSBØN

Herre, jeg takker dig, fordi du har lært mig, 
hvad du vil, at jeg skal gøre. 
Hjælp mig nu, min Gud, 
At jeg må holde fast ved dit ord 
og i liv og død styrkes og trøstes derved. 
Amen.

POSTLUDIUM

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Fantasia super Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
Kom, Helligånd, Gud Herre from
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