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Processionen går ind i kirken under

INDGANGSSALME
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!

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!
Tekst: Tysk 12. årh., Martin Luther (1524), N.F.S. Grundtvig (1836),
melodi: førreformatorisk leise / Johann Walter (1524)

INDGANGSBON
SALME
1. 	Den signede dag med fryd vi ser
af havet til os opkomme;
den lyse på himlen mer og mer,
os alle til lyst og fromme!
Det kendes på os som lysets børn,
at natten hun er nu omme!

2. 		Den signede stund, den midnatstid,
vor Herre han lod sig føde,
da klared det op i østerlid
til dejligste morgenrøde,
da lyset oprandt, som Jordens bold
skal lysne udi og gløde.

3. 		Om levende blev hvert træ i skov,
og var så hvert blad en tunge,
de kunne dog ej Guds nådes lov
med værdelig røst udsjunge;
thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge.

4. 		Thi takke vi Gud, vor Fader god,
som lærken i morgenrøde,
for dagen, han os oprinde lod,
for livet, han gav af døde;
den signede dag i Jesu navn
os alle vort liv forsøde!

5.	Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag,
med stråler i krans om tinde!
Hver time til Herrens velbehag
som bække i eng henrinde,
til frydelig sig til sidst de sno
op under de grønne linde!

6. 	Som guld er den årle morgenstund,
når dagen opstår af døde,
dog kysser os og med guld i mund
den liflige aftenrøde,
så tindre end må det matte blik,
de blegnede kinder gløde.

7. 	Så rejse vi til vort fædreland,
dér ligger ej dag i dvale,
dér stander en borg så prud og grand
med gammen i gyldne sale;
så frydelig dér til evig tid
med venner i lys vi tale.
N.F.S. Grundtvig (1826),
melodi: C.E.F. Weyse (1826)

P.: Herren være med jer!
M.: Og Herren være med dig!
P.: Lad os alle bede!

KO L L E K T
M.: Amen.

L E K T I E (menigheden rejser sig)
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, fordelte 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: »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 Mesopotamien, 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.
Apostlenes Gerninger 2,1-11

KO R
1. 	Nu fryde sig hver kristen mand
og springe højt af glæde!
Ja, lad os alle trindt om land
med liv og lyst nu kvæde!
For Gud, så god som han er stærk,
har gjort et herligt underværk,
betalt i dyre domme.

2. 		I Djævlens fængsel var jeg sat,
jeg var fordømt til døde,
min synd mig knuged dag og nat
med megen angst og møde;
jeg altid dybere sank ned,
der var ej vej til salighed,
i synden var jeg fangen.

5. 		Han talte til sin kære Søn:
Nu vil jeg mig forbarme;
drag ud, mit hjertes krone skøn,
vær frelser for den arme;
gå, hjælp ham ud af syndens nød,
og dræb for ham den bitre død,
og lad med dig ham leve!

7. 		Nu siger han: Kom hid til mig,
tag evigt liv til gave!
Jeg led den bitre død for dig,
at du den arv skal have;
nu er jeg din, og du er min,
min bolig skal og være din,
os skal ej Fjenden skille.
Tekst: Martin Luther (1523),
melodi: Johann Walter, sats: Phillip Faber

E V A N G E L I U M (menigheden rejser sig)
P.:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes.

M.: Gud være lovet for sit glædelige budskab.
Judas, ikke Iskariot, sagde til ham: »Herre, hvordan kan det være, at du vil
give dig til kende for os, men ikke for verden?« Jesus svarede ham: »Den,
der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi
skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder
ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som
har sendt mig.
Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men Talsmanden,
Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og
minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, min fred
giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke
forfærdes og ikke være modløst!
I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis
I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er
større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når
det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer;
og mig kan han intet gøre, men det sker, for at verden skal forstå, at jeg
elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os
gå herfra!«
Johannes 14, 22-31

T RO SBEKE NDELSE
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.

SALME
1. 	Herre vi tror at i alt hvad du skabte:
mennesket formet af ler og af jord
vækster og smådyr og sangfuglehjerter
taler din ånd som et levende ord:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.

2. 		Kristus er lyset der født af Maria
kæmped mod mørket for menneskers sag
døde på korset men påskedagsmorgen
lød det igen som på skabelsens dag:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.

3. 		Han som er sandhed og vejen til livet
møder os her hvor vi bæres til dåb
gir os sin Helligånd, mod til at leve
genfødt af Gud til et levende håb:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.

4. 		Kredsende tanker og rifter i sindet
tit kom jeg knuget og træt til hans bord
mod til at elske og mod til at fejle
får jeg igen når jeg hører hans ord:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.

5. 	Vi er hans folk og hans kirke i tiden
fælles om ham og hans kærlighedsbud
menneskehåbet i helligåndshjerter
ordet der lyder når tid rinder ud:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.
Lisbeth Smedegaard Andersen (2015),
melodi: Willy Egmose (2015) (Lutherrosen)

APOSTOLSK VELSIGNELSE
(menigheden rejser sig)

MOTET
Jauchzet dem Herren, alle Welt;
dienet dem Herren mit Freuden.
Kommet vor sein Angesicht mit Frohlocken.
Erkennet dass der Herre Gott ist:
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst;
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,
zu seinen Vorhöfen mit Loben.
Danket ihm, lobet, lobet seinem Namen;
denn der Herr ist freundlich
und seine Gnade währet ewig,
und seine Wahrheit für und für.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und auch dem Heilgen Geiste.
Wie es war im Anfang jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.
Heinrich Schütz (Salmernes Bog, salme 100)

SALME
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.

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),
melodi: Henrik Rung (1859)

K I R K E B O N ved repræsentanter for Den Katolske Kirke i Danmark,
Den Reformerte Kirke i Danmark, Baptistkirken i Danmark og Slotskirken i Wittenberg
FORBØN
KOR

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!

FORBØN
KOR

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.

FORBØN
KOR

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?

FORBØN
KOR

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!
Tekst: Johannes Johansen (1994),
melodi: Pontoppidan

F A D E R V O R (bedes i kor)
Fadervor,
du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som 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 ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

P.: Herren være med jer!
M.: Og Herren være med dig!

V E L S I G N E L S E (menigheden rejser sig)
M.: Amen. Amen. Amen.

S A L M E (menigheden bliver stående under salmen)
1. 	Vor Gud han er så fast en borg,
han kan os vel bevare,
han var vor hjælp i al vor sorg,
vort værn i al vor fare;
den gamle fjende led
er nu for alvor vred,
stor magt og argelist
han samler mod os vist,
ej jorden har hans lige.

2. 	Vor egen magt ej hjælpe kan,
let kan os fjenden fælde;
men med os står den rette mand,
omgjordet med Guds vælde.
Det er den Herre Krist,
og sejer får han vist,
hærskarers Herre prud,
der er ej anden Gud,
han marken skal beholde.

3. 	Og myldred djævle frem på jord
og os opsluge ville,
vi frygter dog ej fare stor,
de deres trusler spilde;
lad rase mørkets drot
med løgn og mord og spot,
han har dog få’t sin dom,
da Krist til jorden kom,
et ord ham nu kan fælde.

4. 	Guds Ord de nok skal lade stå
og dertil utak have,
thi Herren selv vil med os gå
alt med sin Ånd og gave;
og tage de vort liv,
gods, ære, barn og viv,
lad fare i Guds navn!
Dem bringer det ej gavn,
Guds rige vi beholder.
Tekst: Martin Luther (1528), J.P. Mynster (1845),
melodi: Joseph Klug (1533)
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