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P R O C E S S I O N S I N T R O I T U S 
Egil Kolind ( f. 1989):
Intrada - for to trompeter, to tromboner, pauker og orgel
Komponeret til bispevielsen 4. september 2022

I N D G A N G S B Ø N
Ved kordegn Jette Nørrekær Lund  

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.

I N D G A N G S S A L M E
Mel.: Stralsund 1665

1. Lover den Herre, den mægtige konge med ære! 
Lov ham, min sjæl, og lad det din forlystelse være! 
Mød ham med sang, 
psalter og harpe, giv klang! 
Åndelig leg vil jeg lære. 

2. Lov dog den Herre, som alting så herlig regerer, 
ham, der som ørnen på vinger dig løfter og bærer, 
lader dig få 
mer, end du selv kan forstå, 
bedre, end hjertet begærer. 

3. Lov dog den Herre, som alting så vel for dig mager, 
ham, som dig sundhed forlener og venlig ledsager! 
Tænk, af hvad nød 
denne din Herre så sød 
dig ved sin almagt uddrager!
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4. Lov dog den Herre, som dig i din stand giver lykke, 
ham, som med tusind velsignelser véd dig at smykke! 
Tænk dog derpå, 
at han sin ære kan få, 
ak, i din sjæl det indtrykke! 

5. Lov da den Herre, min sjæl, og hvad i mig mon være, 
hvad som har ånde, ophøje hans navn og hans ære! 
Han er dig god, 
ak, gør ham aldrig imod! 
Amen, han selv dig det lære!

Sl 103
Joachim Neander 1679. Dansk 1740.

H I L S E N 
Præst:  
Herren være med jer!  

Menighed og kor:  
Og med din ånd.

I N D L E D N I N G S KO L L E K T 
Præst: 
Lad os alle bede! 
Almægtige, evige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader! 
Vi beder dig, 
at du vil give os trofaste, fromme forkyndere 
og lærere af dit ord, 
og ved din Helligånd bevare dem, 
som du giver os, i den rette og sunde lære, 
dygtiggøre dem til frimodigt 
at forkynde Jesu Kristi evangelium 
og gendrive al falsk lære, 
og til i et helligt og ulasteligt levned at ære deres tjeneste, 
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for at din menighed hos os 
må bevares og opbygges på den eneste sande grundvold 
Jesus Kristus, din enbårne Søn, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed 
én sand Gud fra evighed og til evighed. 

Menighed og kor:  
Amen

I N D L E D E N D E  L Æ S N I N G 
ved domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen 

Epistlen skriver apostlen Paulus i sit brev til efeserne: 
Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det 
kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med 
hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens 
bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, 
én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Hver enkelt af 
os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus. Derfor hedder det: 
 
Han er steget op til det høje, 
han har ført fanger med, 
han har givet gaver til menneskene. 
 
Men at han er steget op, hvad andet betyder det, end at han også er steget ned til 
den lave jord? Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op højt 
over alle himle for at fylde alt. Og han har givet os nogle til at være apostle, andre 
til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og 
lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, 
indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være 
et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. 

Paulus’ Brev til Efeserne kap. 4, vers 1-13
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T R O S B E K E N D E L S E N
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, Amen, Amen.

S A L M E
Mel.: Wittenberg 1543

1. Behold os, Herre, ved dit ord 
trods dine fjenders løgn og mord, 
som styrte vil fra tronen ned 
din Søn, vor drot i evighed!

2. Bevis din magt, o Jesus Krist, 
som alle herrers herre est, 
beskærm din arme kristenhed, 
dit navn til pris i evighed! 

3. Vor trøster god, Gud Helligånd, 
forén Guds folk i fredens bånd! 
Stat med os i vor sidste nød, 
led os til livet fra vor død!

Martin Luther 1542. Dansk 1556. 
N.F.S. Grundtvig 1837. H.S. Prahl 1888
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I N T I M AT I O N
Ved domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen   
 
Ulla Thorbjørn Hansen, der er lovligt valgt og kaldet til biskop over Roskilde 
Stift, skal i dag indvies til sin tjeneste, og eftersom apostlen påminder os om at 
skønne på dem, som arbejder iblandt os og er vore forstandere, og agte dem højt 
i kærlighed for deres tjenestes skyld, så vil vi tage imod hende, der nu er sat til at 
føre tilsyn i menigheden, og bære hende og hendes tjeneste frem for Gud i bøn. 
 
Lad os alle bede!  
Herre vor Gud, himmelske Fader,  
vi takker dig for dit hellige ords lys,  
og fordi du ikke ser på vor synd og troløshed,  
men nådigt har bevaret dit evangelium  
og dine sakramenter hos os. 
Vi beder dig  
altid at lade dit ord have frit løb iblandt os  
og ved din Helligånd oplyse, vejlede og styrke hende,  
som i dag indvies til en tilsynsgerning i menigheden, 
såvel som for alle dit ords tjenere.  
Gør dem til tro husholdere over din mangfoldige nåde, 
så deres arbejde bliver dit navn til ære,  
dit rige til fremme og dem selv til velsignelse,  
og din menighed derved vokser dag for dag. 
Amen.

S A L M E
Mel.: Lindeman 1876

1. Talsmand, som på jorderige 
med et suk kan bedst udsige,1 
hvad vi evig trænger til, 
i et kys kan alt udtrykke, 
hvad for evig gør vor lykke, 
du, som kan alt, hvad du vil! 
Værdiges til os at dale 
og Guds storværk at udtale 
på vort jævne modersmål!
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2. Kun hvad du har set, du maler, 
kun om, hvad du ved, du taler, 
kærligheds og sandheds Ånd! 
Du, som skænker, hvad du nævner, 
gør os, trods de svage evner, 
visere end Salomon: 
visere til dåd at øve, 
visere til åndeprøve, 
visere til salighed. 

3. Sjælesørger fra det høje, 
hold med os et vågent øje, 
vogt de små for falk og høg! 
Væk de dorske, styrk de svage, 
tugt de trygge, trøst de spage, 
gør os daglig husbesøg! 
Dan vort hjerte, løs vor tunge, 
så vi bede, så vi sjunge 
yndelig i Jesu navn! 

4. Trøster over alt, som truer, 
alt, hvorfor vort hjerte gruer, 
trøster over alle tab! 
Skænk os, skønt vi bo på sletten, 
i det høje indfødsretten, 
i Guds rige borgerskab, 
så i alt for onde dage 
glade vi herfra kan drage 
did, hvor der er evig fred!

 
N.F.S. Grundtvig 1837.
1 Rom 8,26

O R D I N AT I O N S B Ø N 
ved ordinator, biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen 

Ordinator:  
Gud Helligånd, opfyld med lyst din troende forsamlings bryst! 
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Kor og menighed:  
Med Himlens ild du os antænde,  
Af Kristi kærlighed at brænde!  
For hjerterne dig åbenbar!  
Oplys dem med din lampe klar,  
Så alle tunger trindt på jord  
Som én bekender troens ord  
Og sjunger som i englekor:  
Halleluja, halleluja! 

Ordinator:  
Herre udsend din Helligånd, så du skaber dig tjenere 

Kor og menighed:  
– og fornyr din menighed dag for dag. 
Amen.

Ordinator:  
Lad os alle bede!  
Herre, vor Gud, himmelske Fader, 
Du som ved din Helligånd oplyser de troendes hjerter,  
Giv os, at vi af samme Ånd må vejledes til hele sandheden,  
Så vi altid kan glædes i hans hellige trøst,  
Ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,  
Som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,  
Én sand Gud fra evighed og til evighed!  
Amen.  
 
Kor og menighed:  
Amen. 

Ordinator:  
Det ord af den hellige skrift, som jeg på din indvielsesdag vil lægge dig på sinde, 
står skrevet i Johannesevangeliet kapitel 13, vers 34: 

Et nyt bud giver jeg jer:  
I skal elske hinanden.  
Som jeg har elsket jer,  
skal også I elske hinanden.
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TA L E  V E D  B I S KO P  P E T E R  S KO V- J A KO B S E N 

KO R S A N G  V E D  R O S K I L D E  D O M K I R K E S  P I G E KO R
Merete Kuhlmann ( f. 1962): ”Almagts Gud velsignet vær” .

D E  F I R E  L Æ S N I N G E R 
Ordinator: 
Lad os høre den hellige skrifts vidnesbyrd om ordets tjeneste! 

Første læser, biskop Peter Fischer-Møller:
Således skriver evangelisten Matthæus: 
De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. 
Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte 
til dem og sagde: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og 
gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og 
Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. 
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. 
Mattæusevangeliet kap. 28, vers 16-20 

Menighed og kor:
Aleneste Gud i Himmerig  
ske lov og pris for sin nåde,  
som han har os skænket faderlig  
at fri os af syndens våde!  
På jorden er kommen stor fryd og fred,  
vi mennesker må vel glædes ved  
Guds yndest og gode vilje. 

Anden læser, biskop Kari Veiteberg, Oslo Bispedømme, Norge:
Således skriver evangelisten Johannes: 
Jesus sagde: ”Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren 
på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den 
renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, 
jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt 
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af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I 
ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, 
han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.” 
Johannesevangeliet kap. 15, vers 1-5 

Menighed og kor:
Vi love, vi prise og takke dig,  
al æren skal dig tilhøre,  
o Herre, Gud Fader i Himmerig,  
for kærlighed, du os mon gøre!  
Du alle ting har i vold og magt,  
det alt må frem, som er din agt,  
thi frygte vi ingen fare. 

Tredje læser, biskop Paneeraq Siegstad Munk, Grønlands Stift:  
Således skriver apostlen Paulus i sit brev til filipperne: 
I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds 
skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, 
tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et 
menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor 
har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu 
navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden og hver tunge 
bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. 
Paulus’ Brev til Filipperne kap. 2, vers 5-11 

Menighed og kor:
O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam,  
som vil os Himmerig give,  
du tog vor skyld og bar vor skam,  
vor sjæl at holde i live;  
for os du døde og opstod,  
du købte os med dit dyre blod,  
vor salighed est du alene. 

Fjerde læser, biskop Johan Dalman, Strängnäs Stift, Sverige: 
Da apostlen Paulus tog afsked med de ældste i menigheden i Efesus, sagde han, 
som vi læser i Apostlenes Gerninger: 
Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, 
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for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Jeg 
ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden. 
Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. 
Derfor skal I være på vagt. Og husk på, at jeg gennem tre år uophørligt, nat og dag, har 
vejledt hver enkelt under tårer. Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som 
formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er helliget. 
Apostlenes Gerninger kap. 20, vers 28-32 

Menighed og kor:  
O Helligånd, vor trøstermand 
som os vil sandheden lære, 
hjælp os at blive i nådens stand 
og leve vor Fader til ære! 
Beskærm os fra Djævelens falske list, 
og hjælp os at tro på Jesus Krist 
og blive salige, amen! 

Græsk 2. årh. Hilarius af Poitiers 4. årh. N. Decius 1522. Arvid Pedersen 1529. C. J. Brandt 1888.  
Mel.: Valentin Schumann 1539

O R D I N AT I O N 
Ordinator: 
Du har nu hørt, hvorledes Herren har indstiftet ordets tjeneste og ved sine 
apostle vidnet om dens nødvendighed for hans kirke på jorden. Når nu Herren 
stadig betror dig denne hellige tjeneste og desuden sætter dig til at øve en 
tilsynsgerning, så vil han, at du skal være årvågen i dit kald og agte vel på dig 
selv og de menigheder, som er betroet dig, vandre i troskab for hans åsyn som en 
ret Herrens tjener, holde fast ved den sunde lære, som findes i de profetiske og 
apostolske skrifter og er bevidnet i vor kirkes symbolske bøger, og i alle måder 
tage vare på din tjeneste, ikke efter personanseelse, men med retsind, Guds navn 
til ære og hans menighed til opbyggelse. Vær en støtte for præster og menigheder i 
dit stift, styrk de svage, opsøg de vildfarne, vær barmhjertig uden at tåle det onde, 
irettesæt uden at glemme barmhjertigheden. Og når verden foragter evangeliet, 
skal det være din trøst, at det er Guds gerning, du øver, ikke din egen, og at vor 
Herre Jesus Kristus har lovet at være med sin menighed alle dage indtil verdens 
ende, så hans tjenere kan røgte deres kald frimodigt og fuldende løbet med glæde. 
Lover du mig da for Guds åsyn, at du således trofast og retsindigt efter den nåde, 
Gud vil give dig, vil varetage den tilsynsgerning, du er valgt og kaldet til? 
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Ordinanden:  
Ja! 

Ordinator: 
Så giv mig hånd derpå. 

Ordinanden giver ordinator og de assisterende biskopper hånden.

Ordinator: 
Lad os nu af hjertet bede Gud selv danne og dueliggøre dig til din tjeneste. 

Ordinator og de assisterende biskopper og iklædere lægger deres hænder på 
ordinandens hoved. 

Ordinator: 
Herre, vor Gud, himmelske Fader, vi beder dig, at du vil kendes ved denne din 
tjener Ulla Thorbjørn Hansen, som nu får en biskops tjeneste i Roskilde Stift 
betroet. Giv hende din Helligånd til at varetage sin gerning i dit navns ære, så 
hun holder fast ved dit hellige evangelium og prædiker din Søn, Jesus Kristus, den 
korsfæstede og opstandne, som vor eneste salighed. Styrk hende til trofast at føre 
tilsyn med menighederne, at vejlede de rådvilde og trøste de bange, undervise 
og irettesætte og med Guds ords sandhed modstå al vildfarelse, og lad dit hellige 
evangelium hos os forblive rent og ret, så vi som en salig frugt deraf må få det 
evige liv ved din Søn, Jesus Kristus, Vor Herre. 

Fader vor, du som er i himlene!  
Helliget vorde dit navn, komme dit rige,  
ske din vilje i himlen således også på jorden;  
giv os i dag vort daglige brød,  
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,  
og led os ikke i fristelse,  
men fri os fra det onde.  
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! 
Sig alle dertil af hjertet Amen. 
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Menigheden: 
Amen. 

Ordinator: 
I Jesu navn, Amen. 

KO R S A N G  V E D  R O S K I L D E  D O M K I R K E S  D R E N G E KO R
”Min Jesus lad mit hjerte få”, vers 1 og 4. Tekst: N.F.S. Grundtvig. Melodi: Carl Nielsen.

Ordinanden modtager bispekors, iføres bispekåben og knæler ved alterskranken 
sammen med de assisterende biskopper og iklædere. 

S A L M E
Mel.: Førreformatorisk leise / Johann Walter 1524

1. Nu bede vi den Helligånd 
at sammenknytte os ved troens bånd 
og til verdens ende 
kirken at bevare, 
nådig at afvende 
al dens nød og fare. 
Herre, hør vor bøn! 

2. Du lysets Ånd! opklar os så 
at i sin herlighed kan for os stå 
Herren, vi tilbede, 
Guds den elskelige, 
som os vil indlede 
i sin Faders rige! 
Herre, hør vor bøn! 
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3. Du kærlighedens Ånd! indgyd 
i Herrens samfund kærlighedens fryd, 
så vi glade vandre, 
Jesus, mellem dine, 
elskende hverandre, 
som Gud elsker sine! 
Herre, hør vor bøn! 

4. O Talsmand! lad os finde trøst, 
som barnet finder den ved moders bryst, 
i din søde stemme, 
så al vor elende 
smilende vi glemme 
over salig ende! 
Herre, hør vor bøn! 

5. Ja, sandheds Ånd! forvis os på, 
at også vi er af Gud Faders små! 
Da er sorgen slukket, 
da er perlen fundet, 
Paradis oplukket, 
døden overvundet. 
Herre, hør vor bøn!

Tysk 12. årh. 
Martin Luther 1524. (Dansk 1529). 
Ove Malling 1798. N.F.S. Grundtvig 1836.

E VA N G E L I E L Æ S N I N G
Ved biskop Ulla Thorbjørn Hansen 

Præst: 
Dette hellige evangelium til 12. søndag efter trinitatis skriver evangelisten 
Matthæus. 

Menighed og kor: 
Gud være lovet for sit glædelige budskab.



—  14  — —  15  —

Præst: 
Jesus sagde: ”Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen 
mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, 
får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i 
denne verden eller i den kommende. Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets 
frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes 
på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For 
hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode 
ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde 
forråd. Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for 
ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal 
du fordømmes.« Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham: »Mester, 
vi vil se dig gøre et tegn.« Men han svarede dem: »En ond og utro slægt kræver 
tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas’ tegn. For som Jonas 
var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen 
være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved 
dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved 
Jonas’ prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved 
dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens 
fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo.”
Matthæusevangeliet kap. 12, vers 31-42

P R Æ D I K E N  V E D  B I S KO P  U L L A  T H O R B J Ø R N  H A N S E N 

K I R K E B Ø N

TA K S I G E L S E 

A P O S T O L S K  V E L S I G N E L S E 
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M O T E T  V E D  D O M KO R E T
Niels La Cour ( f. 1944): ”Åndens enhed” for blandet kor a cappella
 
At vi alle må være ét.
Når Talsmanden, sandhedens ånd, kommer,
skal han vejlede os til hele sandheden.
At vi alle må være ét, ligesom Sønnen
er ét med Faderen.

Men den der har jordisk gods og ser sin broder
lide nød og lukker sit hjerte for ham, hvordan
kan Guds kærlighed blive i ham?
Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere.
At vi alle må være ét.
 
Lad os sammen ophøje Herren,
opløfte vort hjerte til ham
og prise hans navn.
At vi alle må være ét.
Amen.

Frit efter Efes. 4,3. Johs. 16,13. 17,21.
1. Joh. 3,17. Jak. 1,22. Sl . 34,4.
Klages. 3,41 og Sl . 149,3.

S A L M E
Mel.: Asger Pedersen 1978

1. Dommer over levende og døde, 
mørket er for dig som højlys dag, 
tanker, ingen så, for dig må møde, 
klares op skal hvert et skjult bedrag; 
Herre Kristus, når i lys du kommer, 
da forbarm dig, vær en nådig dommer!

2. Iført dommerkappens dyre klæde 
klædte vi vor næste i foragt, 
slog ihjel hans mod og stjal hans glæde, 
klipped af Guds lov vor egen pragt; 
frem mod dommedag må vi nu vandre, 
iført vore domme over andre.
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3. Herre Kristus, ene din er dommen, 
hvem kan dømme i sin egen sag? 
Hvem kan dømme, før den tid er kommen, 
natten lyser som den klare dag? 
Dommerne blir dømt, når du skal råde, 
og de dømte kendes fri af nåde. 

4. Dommer over levende og døde, 
søn af stjerner og af mennesker, 
aldrig ud i mørket vil du støde 
den, der kommer til dig, som han er; 
alle knæ på jorden skal sig bøje 
dybt i solopgangen fra det høje.

1 Kor. 4,3-5.
Johannes Johansen 1975.

A LT E R G A N G 
Når indstiftelsesordene har lydt, bedes deltagerne i altergangen gå til deres 
uddelingssted. Se venligst kort bagerst i dette program (side 20) og gå til det 
uddelingssted, der har samme farve som dit adgangskort.  

Under altergang synger koret:
Hans Anker Jørgensen, 2000: ”Hvad er det at møde den opstandne mester”.

TA K K E V E R S  E F T E R  N A D V E R
Mel.: Bernhard Christensen 1965

Det er som et forhæng, der rives til side
på højeste sted,
og Mesteren står der og gir dig i tide
sin evige fred.
Det er som i lovsang, lyksalig og svimmel,
at se ham som Gud i den syvende himmel.
Hans Anker Jørgensen, 2000



—  18  —

KO L L E K T 
Præst: 
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

V E L S I G N E L S E 
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. Amen. Amen

S A L M E
Mel.: Friedrich F. Flemming 1811

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!
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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.

U D G A N G S B Ø N
Ved kordegn Jette Nørrekær Lund   

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. 

P O S T L U D I U M 
Carl Nielsen (1874-1931), Festpræludium – for orgel 
Niels W. Gade (1817-1890), Tonestykke i F-dur – for orgel
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M E D V I R K E N D E 

Biskop Peter Skov-Jakobsen   

Biskop Ulla Thorbjørn Hansen 

1. læser biskop Peter Fischer-Møller

2. læser biskop Kari Veiteberg 

3. læser biskop Paneeraq Siegstad Munk

4. læser biskop Johan Dalman 

Biskop Marianne Gaarden

Biskop Peter Birch

Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen 

Domorganist Bine Bryndorf

Organist Michael Min Knudsen

Tårnblæserne ved Roskilde Domkirke

Juniorkoret/Lene Rasmussen Hesdorf

Pigekoret/Christa Brix Hauser 

Drengekoret/Egil Kolind

Domkoret

Motiv på omslag: Udsnit af bispekåben. Design af Ann-Mari Kornerup. Foto: Rune Hansen

O V E R S I G T S KO RT  M E D  U D D E L I N G S S T E D E R

ALTER

KONGEPORT

INDGANG
Søndre Våbenhus

Siddepladser

Nadver uddelingssteder

O V E R S I G T S KO RT  M E D  U D D E L I N G S S T E D E R
Gå venligst til det nærmeste uddelingssted, der har  

samme farve som dit adgangskort.
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