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Præludium
Johann Sebastian Bach: 
Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist

Salme (DDS nr. 736)
1 Den mørke nat forgangen er,

og dagen oprinder så vide,
nu skinner sol over mark og kær,
de fugle de sjunge så blide.
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

2 Gud være lovet i evighed,
han denne nat tog os vare!
Han lyse på os sin hellige fred
og fri os af alskens fare!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

3 Om påskemorgen, den signede dag,
vor Herre stod op af døde,
det var os alle et godt behag,
han frelste os dermed af møde!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

4 Ræk os, o Jesus, din frelserhånd
i dag og i alle stunde,
udløs os alle af mørkets bånd,
at ret vi dig tjene kunne!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

5 Da, hver gang dagen forgangen er,
og natten til os fremskrider,
vi dig vil prise, o Herre kær,
af hjertet til alle tider!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

Hans Christensen Sthen 1589
Bearbejdet 1857
Mel.: August Winding 1874

Salutation og korsvar

Kollekt

Læsning
Filipperbrevet 2,5-11

Salme (DDS nr. 291, vers 2-3)
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!

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

Kort tale

Ordination:
Du ved, hvordan Herren har indstif-
tet ordets tjeneste og ved sine apostle 
vidnet om dens nødvendighed for hans 
kirke på jorden. Når nu Herren stadig 
betror dig denne din hellige tjeneste og 
desuden sætter dig til at udøve en til-
synsgerning, 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 personsanseelse, 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?

Ordinanden: 
Ja!

Ordinator:
Så giv mig hånd derpå.

Interludium 
Christian Præstholm: 
Nu bede vi den Helligånd. 
Skrevet til bispevielsen den 31. januar 
2021 i Helsingør Domkirke. 

Ordinanden iføres bispekåben 
og modtager bispekorset.

Bøn

Fadervor

Salutation og korsvar

Velsignelse og korsvar

Salme (DDS 588)
1 Herre, gør mit liv til bøn,

tømt for krav og tømt for løn,
fyldt med sandhed, fyldt med ånd.
Fyld med handlekraft min hånd!
Jordens mindste suk og skrig
høres lydt i Himmerig!

2 Du er nær, min ven, mit værn,
Gud, uendelig og fjern,
nær som hunger og som tørst,
du er sidst, og du er først,
lyset først i verden sat,
lyset i den sidste nat.

3 Du, den højeste Guds Søn,
ét med mig i angst og bøn.
Ingen vej du kunne se,
da du bad: Guds vilje ske,
da du bad den sidste nat:
Hvorfor har du mig forladt?

4 Helligånd, Guds åndedræt,
lær du mig at bede ret,
bed for mig, som ikke ved,
hvad der tjener til min fred.
Herre, bær mit suk og skrig
som din bøn til Himmerig!

Johannes Johansen 1989, 1990 og 1994
Mel.: Stille er min sjæl til Gud

Postludium 
Alexandre Guilmant: 
Grand Choeur Triumphal 



Ordinator: Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift 
Ordinand: Peter Birch, provst for Gentofte Provsti 

Iklædere: Hjørdis Kjærsgaard, sognepræst i Præstebro Kirke, 
og Jens Bache, provstiudvalgsformand i Gentofte Provsti 

Orgel: Domorganist Else-Marie Kristoffersen 


