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VIGSLINGSGUDSTJENESTE 

3. søndag i fastetiden 
Stavanger domkirke, 19.03.2017 kl. 11.00 
Vigsling av Biskop Ivar Braut 

INFORMASJON 

Det er nødutganger bak og på begge sidene av kirken. Nødutgangen i Dåpssakristiet er  
stengt på grunn av byggearbeider.  Ved en evakuering ber vi alle følge vaktenes anvisninger. 

Teleslynge er montert i kirken. 

Nattverden kan mottas ved sidedørene og bak i kirkeskipet etter anvisning. Bare glutenfritt brød benyttes. 

Takkoffer i dag går til Det Norske Misjonsselskap, øremerket arbeidet i Sat7 og kan gis på flere måter: 
Kontanter: samles inn i benkeradene. SMS: Send kodeord «offer» til nummer 2160 så har du gitt 100 kroner. 

10.30 MUSIKK 

Stavanger domkirkes pikekor                      «Ve no velkomne med æra» 
              Trad. fra Hardanger. Arr: Jorunn Lovise Husan (1979*) 

                       «I himmelen» 
                        Trad. Arr: Karin Rehnqvist (1957*) 

Stavanger domkor                        «Jesus din søte forening å smake» 
                         Trad. fra Ryfylke. Arr: Knut Nystedt (1915-2014)  

Stavanger katedralensemble                              «Sæterjentens søndag» 
                       Ole Bull (1810-1880) 

Stavanger domkirkes guttekor                    «Litle fuglen» 
                      Trad. fra Sunnmøre. Arr: Henrik Ødegaard (1955*) 

Alle korene                           «No stig vår song» 
                     Tekst: Edvard Hoem (1949*) Musikk: Håkon Berge (1954*) 

10.50 INFORMASJON OM DAGENS GUDSTJENESTE VED STIFTSDIREKTØR 

10.55 HANS MAJESTET KONG HARALD MOTTAS UTENFOR KIRKEN 
Menigheten reiser seg når kongen ledsages inn i kirken. Når kongen har inntatt sin plass setter alle seg.



FORBEREDELSE / KLOKKERINGING 

INNGANGSSALME OG PROSESJON              N13 280 
Menigheten reiser seg og blir stående til liturgen har sagt inngangsordene 

2 For din hvite trone står 
syngende den store skare, 
hilser evighetens år, 
frelst fra jordens nød og fare. 
Mektig bruser sangens lyd: 
Hellig, hellig, Herre Gud! 

3 Himmelriket med Guds ord 
sine grenser vidt utvider, 
favner hvert et folk på jord, 
stunder mot de sæle tider 
da, o Jesus Krist, for deg 
hvert et kne skal bøye seg. 

4 Hellig Ånd, med lys og makt, 
ett med Faderen og Sønnen, 
kom som Jesus selv har sagt, 
styrk oss troen, håpet, bønnen! 
Fyll hver fattig sjel som tror, 
med den kraft som i deg bor! 

INNGANGSORD 

Liturg(L):  I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. 

SAMLINGSBØNN 
Menigheten setter seg 

L:   La oss alle be. 

Menighet(M): Hellige Gud, du som har gitt oss livet i gave:  
 Takk for at  du tar imot oss i dåpen og styrker oss i nattverdens måltid. Led oss ved ditt ord og  gjør oss 
 åpne for det du vil gi oss. Amen. 



SYNDSBEKJENNELSE 

L:    La oss i Guds nådige nærvær ransake oss selv og bekjenne våre synder. 

M:   Gud, du kjenner og elsker oss alle. Vi har gjort deg imot. Vi har glemt deg og det du vil vi skal gjøre. Vi  har 
  tenkt mer på oss selv enn på andre. Tilgi oss for Jesu skyld. 

BØNNEROP - KYRIE 

LOVSANG – GLORIA 

 

Kor(K):  Vi hyller deg for din store herlighet, Herre Gud, himmelske konge, allmektige Fader. 



K:   Herre, Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus, du Guds Lam som bærer verdens synder, miskunne deg over oss. 
 Du som sitter ved Faderens høyre hånd, hør vår bønn. 

K:   For du alene er hellig, du alene er Herre, du alene er Den høyeste, Jesus Kristus, med Den hellige ånd i 
  Faderens herlighet. 

 

VIGSLING 
FREMSTILLING  

BØNN 

SKRIFTLESNINGER 
Menigheten sitter under lesning og salme 

 FØRSTE LESNING (Matteus 28,18-20) 
 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag 
 til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt  
 dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» 



VIGSLINGSSALME                             N13 512 

2 En trøsters store navn du har,  
Guds gave god og dyrebar,  
for sjelen syk en salve mild,  
en livets brønn, en hellig ild! 

 ANDRE LESNING (1.Korinterbrev 15,1-11) 
 Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på.   
 Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere 
 kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter  
 skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og  
 deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, 
 men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han  seg for  
 meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. For jeg er den minste av apostlene, jeg er ikke verdig til å kalles  apostel, 
 for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært  
 bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Men  
 enten det er jeg eller de andre - dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot i tro. 

VIGSLINGSSALME                                 N13 512
    
3 Du visdoms, råds og styrkes Ånd, 
du kraft av Herrens høyre hånd, 
du lysets bærer, Ordets tolk 
for alle tungemål og folk, 

4 ditt lys opptenn i vår forstand, 
i hjertet kjærlighetens brann, 
til vanmakt vår og usseldom 
med hellig hjertestyrke kom! 



 TREDJE LESNING (Titus 1,7-9) 
 En tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, 
 drikkfeldig, voldsom eller ute etter skammelig vinning. Han skal være gjestfri, godhjertet, forstandig, rettskaffen, 
 gudfryktig og herre over seg selv. Han må holde seg til det troverdige ord som samsvarer med læren, slik at han  
 duger både til å veilede i den sunne lære og til å vise til rette dem som sier imot. 

VIGSLINGSSALME                             N13 512 

5 Vår fiende, jag ham langt på flukt, 
gi fred og troens fagre frukt, 
og la oss alle, store, små, 
i sjeleomsorg hos deg stå! 

6 Gjør oss med Gud, vår Fader, kjent, 
med Sønnen som fra ham er sendt, 
med deg som fra dem begge går, 
og hjelp at vi i troen står! 

 FJERDE LESNING (1.Peters brev 5,1-4) 
 Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia,   
 Kappadokia, Asia og Bitynia, de som er utvalgt slik Gud, vår Far, på forhånd hadde bestemt, og ved Ånden innviet 
 til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål! Lovet være Gud, vår 
 Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse 
 fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. 

VIGSLINGSSALME                 N13 512 

7 Vær lovet, Gud, vår Fader god, 
Guds Sønn som opp av døde stod, 
og Trøsteren som kom her ned: 
Vær lovet i all evighet! 

VIGSLINGSTALE 

FORMANING OG LØFTESAVLEGGELSE 

HÅNDSPÅLEGGELSE OG BØNN 

MUSIKK                           «The Lord Bless you and keep you» 
                         John Rutter (1945*) 
 Herren velsigne deg og bevare deg!             
 Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 
 Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! 



TROSBEKJENNELSE - CREDO 
Menigheten reiser seg 



 



ORDET 
BIBELSK SALME                 N13 967 
Menigheten setter seg 
Menigheten synger omkved  

K:  Å, Herre, frels! Herre, frels! Å, la det lykkes, la det lykkes! /: Vi velsigner dere fra Herrens hus :/ 

M:  Dette er dagen som Herren har gjort, gitt oss av nåde, til glede og fred. 

K:  /: Vi velsigner dere fra Herrens hus :/ 

M:          Dette er dagen som Herren har gjort, gitt oss av nåde, til glede og fred. 

K:  Du er min Gud, jeg takker deg; min Gud, min Gud, jeg lovsynger deg. 
  Takk Herren, for han er god, hans nåde varer til evig tid. 

M:  /: Dette er dagen som Herren har gjort, gitt oss av nåde, til glede og fred :/  

HALLELUJA                         N13 977.3 
Menigheten reiser seg og blir stående til og med halleluja etter evangelielesningen 
Koret synger først omkvedet alene, menigheten gjentar 

EVANGELIUM (Lukas 11,14-28) 
Under evangelieprosesjonen og evangelielesningen har menigheten oppmerksomheten vendt mot prosesjonen og den som leser 

 En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk  
 undret seg. Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de 
 onde åndene ut.» Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de 
 tenkte, og sa til dem: «Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan 



 er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved  Beelsebul jeg  
 driver de onde åndene ut. Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne 
 folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene 
 ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere. Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier, være 
 i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som 
 han satte sin lit til, og fordeler byttet. Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, 
 han sprer. Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et  
 hvilested, men uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg  forlot.’ Og når den  
 kommer dit, finner den huset feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, 
 og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.» Da han sa dette,  
 ropte en kvinne i folkemengden til ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.» Men Jesus  
 svarte: «Si heller: ‘Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.’»  

HALLELUJA                         N13 977.3 
Koret synger først omkvedet alene, menigheten gjentar omkvedet før og etter verset som koret synger 

K:  Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det. 
  Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd,  
  som det var i begynnelsen, så nå og alltid og i all evighet. Amen.  

PREKEN 
Menigheten sitter 

MUSIKK                           «Summa» 
 Summa er opprinnelig et korstykke med Trosbekjennelsens tekst.         Arvo Pärt (1935*) 
 Komponisten har senere bearbeidet verket for strykeorkester. 

 Vi tror på én Gud, den allmektige Far, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. 
 Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av 
 sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og til vår frelse steg 
 han ned fra himmelen, og ved Den hellige ånd og av jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. Han ble  korsfestet for 
 oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, oppstod den tredje dag etter Skriftene og fór opp til himmelen, sitter ved 
 Faderens høyre hånd, skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og hans rike skal være uten ende. 
 Vi tror på Den hellige ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen, tilbes og æres sammen med 
 Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. 
 Vi tror på én hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse og venter de dødes    
 oppstandelse og et liv i den kommende verden. Amen. 



FORBØNN  

L:   Gud er midt i blant oss. La oss be for kirken og verden.  

  For hvert bønneledd sier liturg  
L:   …ved din Hellige Ånd. 
  Menigheten svarer: 

NATTVERD 
OFFERTORIESALME                 N13 556 
Menigheten sitter    

2 Herre, vår Fader! Dette er ditt tempel. 
Gjev du kvar stein og kvar ei sjel ditt stempel. 
Malmen i tårn, vår munn og himmelhærar 
saman deg ærar. 

3 Murar og spir må høgt mot himmel kneisa; 
einast din Ande liv av død kan reisa, 
Jesus, åleine du kan Anden senda 
og oss omvenda. 

4 Fader, du kallar og til born oss kårar. 
Vinteren vik for himmerikes vårar. 
Krist, i din vinstokk du dei grøne teinar 
med deg sameinar. 

5 Takk, Herre! Du har reist hos oss di trone, 
lagt på vår tunge lovsongs nye tone. 
Snart skal den tonen stiga utan like 
løyst, i ditt rike. 



BØNN FOR OFFERET 

L:   Velsignet er du, Gud. Din er jorden og alt som fyller den. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Forén din kirke av 
  alle folkeslag og tungemål. Likesom kornet er blitt ett i brødet og druene i vinen, så gjør oss til ett med 
  hverandre og med Herren Jesus Kristus. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen. 

HILSEN – PREFASJONSDIALOG 
Menigheten reiser seg  

INNLEDENDE LOVPRISNING - PREFASJON 

L:  I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, evige Gud, 
ved Jesus Kristus vår Herre, han som elsket oss og gav seg selv for oss, så han ble lydig til døden, ja, døden 
på korset. Ved ham lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt 
navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge: 

HELLIG – SANCTUS 



NATTVERDBØNN - EPIKLESE 

L:   Vi priser deg, hellige Gud, himmelens og jordens Skaper, du som har elsket verden og gitt din Sønn, Jesus 
  Kristus, for at han skulle frelse oss fra synd og død og vinne deg et hellig folk. Vi ber deg: Send din Ånd over 
  oss og dine gaver, så vi i tro kan ta imot Jesus Kristus i brødet og vinen. 

HERRENS BØNN 



INNSTIFTELSESORDENE – VERBA 

L:   Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: 
  Ta imot og spis! Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken 
  etter måltidet, takket, gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod   som utøses 
  for dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. 



GUDS LAM – AGNUS DEI 

FREDSHILSEN – PAX 

L:   Guds fred være med dere. 

M:   Guds fred være med deg. 

L:   Kom, for alt er gjort ferdig. 

UTDELING  
Ansatte ved bispedømmekontoret anviser hvor menigheten skal gå 

MUSIKK UNDER UTDELING - COMMUNIO 
                        «Os justi meditabitur» 
 I den rettferdiges munn er visdom,                Anton Bruckner (1824-1896) 
     hans tunge taler rett. 
     Guds lov er i hans hjerte. 
 Hans fot skal aldri vakle. 
 Halleluja.  
               
Koret synger vers 1-3, menigheten synger med på reprisen av første vers                «Kjærlighet fra Gud» 
                            Arr: Håkon Berge (1954*) 
K: Vers 1-3 

M: 1 Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren. 
 I dens stille bunn, i dens dype grunn gjemmes livets edelsten. 



NATTVERDSSALME                  N13 387 

2 Jesus, vår Frelser, vi tilber deg! 
Herre, vår Konge, vi opphøyer deg! 
Oppstandne Kristus, vi lovpriser deg! 
Hellig, hellig, hellig! 

3 Hellige Ånd, vi tilber deg! 
Hellige lys, vi opphøyer deg! 
Hellige kraft, vi lovpriser deg! 
Hellig, hellig, hellig! 

4 Amen, vår Skaper, treenige Gud! 
Amen, vår Frelser, treenige Gud! 
Amen, Guds Ånd, treenige Gud! 
Hellig, hellig, hellig! 

TILSIGELSESORD 

L:   Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han ga til   
  soning for alle våre synder. Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med 
  dere. 

TAKKEBØNN 

L:   Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare oss i 
troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv, for Jesu Kristi skyld. 

M:   Amen. 



SENDELSE 
SLUTNINGSSALME                 N13 532 
Menigheten reiser seg 

2 Valgt ut av hver en stamme forent i felles håp, 
hun roper ut det samme: «En Herre, tro og dåp!» 
Et hellig navn hun nevner, hun bryter samme brød, 
og mot et mål hun stevner, tent av den samme glød. 

3 Selv om hun her må bære forakt for dine sår 
når hun i liv og lære for verden splittet står, 
skal helgenropet stige: «Er tiden ennå lang?» 
Og kveldens gråt skal vike for gledens morgensang.  

4 Midt i sin nød og trengsel, i fare og i strid, 
hun skuer i sin lengsel: Guds fred til evig tid, 
når hun med jubel eier det som hun håpet her, 
når kirken vinner seier og får sin hvile der. 

5 Så er hun alt her nede forent med Gud og dem 
som står for ham med glede og alt er kommet frem. 
Hør deres jubel tone! Å Herre, hjelp at vi 
får synge for din trone med dem til evig tid!  

VELSIGNELSEN  

L:  Herren velsigne deg og bevare deg.  
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.  
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 



 

3x3 BØNNESLAG  

UTSENDELSE 

L:   Gå i fred. Tjen Herren med glede. 

POSTLUDIUM                       «Toccata i H-moll» 
                           Eugène Gigout (1844-1925) 
UTGANGSPROSESJON 
Menigheten følger prosesjonen etter anvisning 

MEDVIRKENDE VED DAGENS GUDSTJENESTE 

Bispemøtets preses, biskop Helga Haugland Byfuglien 
Biskop Ivar Braut 

Biskop em Voitto Huotari, Finland 
Biskop Hans Stiglund, Sverige 

Biskop Peter Fischer-møller, Danmark 
Biskop  Solveig Lára Guðmundsdóttir 

Rt Rev Dr Alan Winton, England 
The Revd Canon Cameron Butland, England 

Biskop Solveig Fiske, Hamar 
Biskop Halvor Nordhaug, Bjørgvin 

Svein J. Veland, Norges kristne råd og Metodistkirken 
Harald Hegstad, Kirkerådet 

Diakon Magne Bjaastad 
Kateket Ingfrid Time Nærland 

Leder av Bispedømmerådet Lars Tore Anda  
Representanter fra Ungdomsrådet:  

Therese Engebakken og Karoline Ramsdal 

Domprost Anne Lise Ådnøy  
Stavanger domkor 
Stavanger domkirkes pikekor 
Stavanger domkirkes guttekor 
Stavanger katedralensemble  
Domkantor Ivan Sarajishvili, orgel 
Domkantor Oddgeir Kjetilstad, dirigent 
Kantor Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen 
Dirigent Jorunn Lovise Husan 
Kirketjener Artur Correia Pinto Alves 
Klokker Einar J. Pettersen 
Stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes 
Ansatte ved Stavanger Bispedømmekontor  
Menighetsrådsmedlemmer i Domkirken 



DOMKIRKEN MENIGHET 

Løkkeveien 59 
4008 Stavanger 

51 53 96 50 
kontakt@stavangerdomkirke.no 

stavangerdomkirke.no 
facebook.com/StavangerDomkirke

KOR 

Korene i Stavanger domkirke viderefører 
en 900 år gammel sangtradisjon i 
katedralen. I Domkirken holder korene 
konserter og deltar regelmessig ved 
gudstjenester. Vi har plass til flere, og 
ønsker nye sangere velkommen! 
Kontakt: domkantor@stavangerdomkirke.no
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