
Festgudstjeneste 
i anledning af bispevielse, 
Helsingør Stift

Søndag 29. august 2021 kl. 14.00 
i Sct. Olai, Helsingør Domkirke
med deltagelse af H. M. Dronningen



Præludium
J.P.E. Hartmann: Festklange 
– herunder indgangsprocession

Introitus
Bo Grønbech: Hvor elskelige er dine 
boliger (uropførelse) 
Salmernes bog 84,1-5

Indgangsbøn

Salme (DDS 408)
1 Nu ringer alle klokker mod sky;

det kimer i fjerne riger.
Hver søndag morgen højt på ny
stor glæde mod Himlen stiger.

2 Det toner med lov og pris og bøn
fra jord mod Paradis-haven:
Det var en søndag morgen skøn,
vor frelser stod op af graven.

3 For os han i gravens dyb steg ned,
han gik til de dødes rige.
Til livet med stor herlighed
han ville for os opstige.

4 Al verdens glæde begravet lå;
nu frydes vi alle dage:
Den glæde, søndagssolen så,
den har i verden ej mage.

5 Der sad en engel på gravens sten
blandt liljer i urtehaven;
han peged med sin palmegren,
hvor Jesus stod op af graven.

6 Og der blev glæde på jorderig
lig glæden i engles Himmel:
Livskongen løfter op med sig
til livet sin børnevrimmel.

7 Guds børn skal holde med engle bøn
med jubel i Paradis-haven.
Det var en søndag morgen skøn,
vor frelser stod op af graven.

B.S. Ingemann 1837
Mel.: C.E.F. Weyse 1837

Salutation og bøn

Læsning fra Det Gamle Testamente 
3. Mosebog 19,1-2.9-18

Interludium
Christian Præstholm: Interludium 
over Nu bede vi den Helligånd for fløjte 
og orgel – skrevet til og uropført ved 
bispevielsen 31. januar 2021. Helene 
Schrøder, tværfløjte.

Salme (DDS 697)
1 Herre, jeg vil gerne takke

for min dag, som er fra dig.
Tak for nye muligheder,
som du lægger foran mig!
Tak for evner, kraft og kald,
tak for løfter uden tal.

2 Herre, led i dag min færden,
så jeg ser min næstes nød.
Tal til mig, så jeg kan standse
for at hjælpe, som du bød.
Vis mig tjenersindets vej,
giv mig kærlighed fra dig!

3 Herre, lad min dag da være
viet helt og fuldt til dig,
så at ord og liv må vidne
om, hvad du har givet mig!
Før mig hen, hvor der er mest
brug for mig, du ved det bedst!



4 Herre Krist, velsign du dagen,
som er givet mig af dig,
så at Himlens kræfter kommer
til vor verden gennem mig!
Lad mig altid bære bud
om en mild og mægtig Gud!

Ef 2,10
Liv Nordhaug 1969. Dansk 1989
Mel.: V. Kalhauge 1863

Læsning fra Det Nye Testamente 
Gal. 2,16-21

Trosbekendelse (synges)

Tale 
ved Peter Skov-Jakobsen

Salme (DDS 291)
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!

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.: Melchior Franck 1628 / Thomas Laub 1902

Evangelium 
Lukas 10, 23-37

Prædiken 
ved Peter Birch

Kirkebøn

Apostolsk velsignelse

Motet 
Jakob Lorentzen: Nu bede vi den 
Helligånd – skrevet til Luther-jubilæet 
2017 og uropført i Helsingør Domkirke. 
Fredensborg Slotskirkes Pigekor under 
ledelse af Cille Buch.



Salme (DDS 364)
1 Al magt på jorden og i Himlen

fik du, almægtige Guds Søn.
Den mindste her i folkevrimlen
blir båret oppe af din bøn.
Du bærer alt i kærlighed,
og det er al den magt, du ved.

2 Og alle folk skal derfor døbes
i den treenige Guds navn.
Se, mørkets barn i lys skal svøbes
og lægges i Guds faderfavn.
Du kalder dem, du har udvalgt,
for verdens lys og jordens salt.

3 Hvad du befaler os at holde,
skal blive travle hænders lyst.
Og alle marker, der var golde,
se, de står hvide nu til høst.
Med jord og Himmel i din magt
skal alting ske, som du har sagt.

4 „Se, jeg er med jer alle dage,
er med, når verden skal forgå“;
med dette løfte har den svage
Guds fulde rustning taget på,
så hver en tid og hvert et sted
omsluttes af din kærlighed.

5 Du, som er med os alle dage,
du giver os den gode del:
den verden, som vi lod tilbage
som sønderbrudt, den gør du hel.
Som verdens lys og jordens salt
til sidst du blir i alle alt.

Matt 28,18-20
Johannes Johansen 1980 og 1995
Mel.: J.B. König 1738

Nadver

Salme, takkevers (DDS 369, v 6)
Du, som åbner døren gennem døden,
når vi drikker af dit hjerteblod,
vis os midt i mørket morgenrøden,
giv os hvedekornets kraft og mod.
Du, som åbner bøgehækkens blade,
giv os liv og lys, og gør os glade!

Hans Anker Jørgensen 1982
Mel.: Hans Anker Jørgensen 1982

Bøn og velsignelse

Salme (DDS 266)
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.: Friedrich F. Flemming 1811

Udgangsbøn

Postludium 
Percy Fletcher: Festival toccata
– herunder udgangsprocession

Medvirkende:
Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift • Peter Birch, biskop over Helsingør Stift • 
Helsingør Domkirkes Kor under ledelse af Roland Haraldson • Jeppe Lindberg Nielsen og 
Lars Husum, trompet, Brian Bindner, basun • Domorganist Else-Marie Kristoffersen


