
Introitus  
(kor m. klokker, indgangsprocession) 

Hvor skulle der kunne tales rettelig om kærlighed, 
hvis Du var glemt, du kærlighedens Gud, 

af hvem al kærlighed er i Himlen og på Jorden? 
Hvor skulle der kunne tales rettelig om kærlighed, 

hvis Du var glemt, du vor Frelser og forløser, 
som gav dig hen for at frelse alle? 

Hvor skulle der kunne tales rettelig om kærlighed, 
hvis Du var glemt, du kærlighedens Ånd? 

Søren Kierkegaard 
 
 
Kyrie (kor og orgel)  
Kyrie eleison.  Herre, forbarm dig! 
Christe eleison.  Kristus, forbarm dig! 
Kyrie eleison.   Herre, forbarm dig! 
 
 
Salme (lille kor a cappella)

Hjerternes fontæne 
på den saftiggrønne plæne 
henter Ånden ud af lykken 
med et vingefang i ryggen. 

 
Hjerterne kan enes 

og de blide slag forgrenes 
men vi mærker ofte gyset 

når en klap går ned for lyset. 
 

Hjerterne kan sprænges 
og et juletræ kan hænges 

men en påskerose krammer 
vores bænkerad i flammer. 

 
Hjerterne i livet 

har Vorherre netop givet 
for at stjernerne må holde 
på de røde gummibolde. 

 

Hjerterne i døden 
vågner op i gummirøden 

med galakserne, der spæner 
i aortas blå domæner. 

 
Hjerterne skal banke 

de skal klippe deres hanke 
se, vi kaster dem for vrimlen 
der er elsket under himlen. 

Simon Grotrian
 
 
Gloria (kor og orgel)  
Gloria in excelsis Deo.  Ære være Gud i det høje 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.  og fred på jorden for mennesker af god vilje 
Laudamus te, benedicimus te,  Vi lover dig, vi velsigner dig, 
adoramus te, glorificamus te. vi tilbeder dig, vi ærer dig. 
Gratias agimus tibi  Vi takker dig 
propter magnam gloriam tuam.  for din store herligheds skyld.  
Domine Deus, rex coelestis,  Herre vor Gud, himmelske konge, 
Deus Pater omnipotens.  Gud almægtige Fader, 
Domine, Fili unigenite, Jesu Christe.  Herre, enbårne Søn, Jesus Kristus, 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.   Herre Gud, Guds lam, Faderens Søn. 
 
 
 

Motet (lille fjernkor a cappella)  
Thi således elskede Gud verden, 
at Han gav sin Søn, den enbårne, 

for at enhver, som tror på Ham 
ikke skal fortabes, men have evigt liv. 

Joh.3,16 
 
 



Qui tollis peccata mundi,  Du som bærer verdens synd, 
miserere nobis.   forbarm dig over os! 
Qui tollis peccata mundi,  Du som bærer verdens synd, 
suscipe deprecationem nostram.   tag imod vor bøn! 
Qui sedes ad dexteram Patris,  Du som sidder ved Faderens højre hånd, 
miserere nobis.   forbarm dig over os! 
Quoniam tu solus sanctus,  Thi du alene er hellig, 
tu solus Dominus,   du alene er Herre, 
tu solus Altissimus, Jesu Christe.   du alene er ophøjet, Jesus Kristus. 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Med Helligånden i Guds herlighed.  
Amen. Amen. 
 

 

Korvers (lille kor og rørklokker) 
Frygt ej for, hvad Verden kalder 

sin nødvendighed af stål; 
anderledes dejlig falder 

ord på Himlens tungemål! 
Dens nødvendighed herneden, 

det er netop: Kærligheden. 
N.F.S.Grundtvig 

 
 
Credo (kor og orgel) 
Credo in unum Deum,  Jeg tror på én Gud, 
Patrem omnipotentem,   den almægtige Fader, 
factorem coeli et terrae,  skaber af Himlen og Jorden, 
visibilium omnium et invisibilium.   af alle synlige og usynlige ting. 
Credo in unum Dominum,  Jeg tror på én Herre, 
Jesum Christum, Filium Dei unigenitum.   Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, 
Et ex Patre natum ante omnia saecula.   født af Faderen før alle tider. 
Deum de Deo, lumen de lumine,  Gud af Gud, lys af lys, 
Deum verum de Deo vero.   sand Gud af sand Gud. 
Genitum, non factum,  Født, ikke skabt, 
consubstantialem Patri,   af samme væsen som Faderen, 
per quem omnia facta sunt.   ved hvem alle ting er skabt. 
Qui propter nos homines  Som for os mennesker 
et propter nostram salutem  og for vor frelse 
descendit de coelis.   steg ned fra Himlene 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto  og blev kød ved den Helligånd 
ex Maria Virgine   af Jomfru Maria 
Et homo factus est.   og blev menneske. 
 

 
Sopran solo og orgel 

Jeg er Sarons rose, dalenes lilje. 
 Som et æbletræ blandt skovens træer 

er min elskede blandt unge mænd. 
I hans skygge elsker jeg at sidde, 

hans frugt er sød for min gane. 
Han har ført mig til vinhuset, 

på skiltet over mig står: Kærlighed. 



Styrk mig med rosinkager, 
forfrisk mig med æbler, 

for jeg er syg af kærlighed. 
Højs.2,1-5 

 
 
Crucifixus etiam pro nobis  Som også blev korsfæstet for os 
sub Pontio Pilato   under Pontius Pilatus, 
passus et sepultus est.   pint og begravet. 
Et resurrexit tertia die,  Og opstod på den tredie dag 
secundum Scripturas.   ifølge skrifterne, 
Et ascendit in coelum:  og opfor til Himmels. 
sedet ad dextram Patris.   Sidder ved Faderens højre hånd 
Et iterum venturus est cum gloria,  og skal komme igen i herlighed 
judicare vivos et mortuos;  at dømme levende og døde, 
cujus regni non erit finis.   og der skal ikke være ende på hans rige. 
 

Bas solo og orgel 
Læg mig som en ring ved dit hjerte, 

som en ring om din arm; 
thi kærligheden er stærk som døden, 
lidenskaben er grum som dødsriget, 

dens flammer er flammer af ild, 
en voldsom brand. 

Vældige vande kan ikke slukke kærligheden, 
floder kan ikke skylle den bort. 

Højs.8,6-7 
 

 
Et in Spiritum Sanctum,  Og på én Helligånd 
Dominum et vivificantem:   som er Herre og som levendgør, 
qui ex Patre Filioque procedit.  som udgår fra Faderen og Sønnen, 
Qui cum Patre et Filio  som tillige med Faderen og Sønnen 
simul adoratur et conglorificatur:  tilbedes og æres, 
qui locutus est per Prophetas.   som det er talt ved profeterne.  
Credo in unam sanctam  Jeg tror på én hellig 
apostolicam Ecclesiam.   apostolisk kirke. 
Confiteor unum baptisma  Jeg bekender én dåb 
in remissionem peccatorum,   til syndernes forladelse, 
et expecto resurrectionem mortuorum  og forventer de dødes opstandelse 
et vitam venturi saeculi.  og den kommende verdens liv.  
Amen. Amen. 
 
 

Duet for sopran, bas og orgel 
Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer;  

bliv i min kærlighed. 
Dette er mit bud, at I skal elske hinanden,  

ligesom jeg har elsket jer.  
Større kærlighed har ingen  

end den at sætte sit liv til for sine venner. 
Alleluia. 

af Joh.15,9-13 
  



 
Salme (lille kor a cappella) 

Den kærlighed, som tror alt, som tåler, håber alt, 
som holder ud og er så sært beskeden, 

den ved, den varer altid, og intet er halvt, 
den bor i lyset fra Guds Eden. 

 
Så er da troens lykke: den sande kærlighed, 

som gemmer håbet i sin stærke flammen. 
Du åbenbarer i den Din hemmelighed. 

Tak Gud! at vi må leve sammen! 
Kirsten Tange Jørgensen 

 
Sanctus (kor og orgel)  
Sanctus, sanctus, sanctus  Hellig, hellig, hellig 
Dominus Deus Sabaoth.   er Herren, hærskarers Gud. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  Himlene og jorden er fuld af din herlighed. 
Hosanna in excelsis.   Hosianna i det højeste! 
 
Benedictus qui venit in nomine Domini.  Velsignet han, som kommer i Herrens navn.  
Hosanna in excelsis.   Hosianna i det højeste! 
 
 
Exitus (soli og kor a cappella) 

Jeg ved en blomst 
så favr og fin 

dens duft gør hjerter glade, 
dens saft er som 

den klare vin, 
så liflig fin 

som rosens er dens blade. 
 

Den favre blomst 
er kærlighed, 

et kunstværk af Guds finger, 
den vokser op, 

før støv det ved, 
i lønlighed, 

til dejlig den udspringer. 
 

Den vokser vildt 
dog kun på jord, 

undtagen i Guds Eden, 
kun dér, ved livets 

flod, den gror 
og står i flor 

med duft for evigheden. 
N.F.S.Grundtvig

 
 
Agnus Dei (kor og orgel – m. solister, lille kor, klokker etc. ad lib.) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  O, du Guds lam, som bærer verdens synd, 
miserere nobis.  forbarm dig over os! 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  O, du Guds lam, som bærer verdens synd, 
miserere nobis.  forbarm dig over os! 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  O, du Guds lam, som bærer verdens synd, 
dona nobis pacem. Amen.  giv os fred! Amen. 
 

O store Gud! Din kærlighed 
jeg aldrig nok kan skatte; 

det rigdoms dyb jeg ikke ved 
med al min sans at fatte: 

hvordan du elsked verden så 
din Søn at ville give, 

at hver, som tror på Jesus, må 
I Himlen salig blive. 

 Thomas Kingo 
 
 
 


