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Musikk mens gudstjenestedeltagerne finner sine plasser

Hubert Parry (1848-1918)
I was glad
Nidarosdomens Guttekor

Norsk folketone/ arr.:Ludvig Nielsen (1906-2001)
Eg veit i himmerik ei borg
Nidaros domkor

Erik Esenwalds (1977-)
O salutaris hostia
Nidarosdomens jentekor

Marcus Paus (1978-)
Domen og elva (utdrag)
Nidaros domkor

Knut Nystedt (1915-2014)
Cry out and shout
Nidarosdomens Guttekor

Terje Bjørklund (1945-)
Fra Missa libera: Gloria
Nidarosdomens jentekor

Edvard Grieg (1843-1907)
Våren
Nidarosdomens Guttekor

Norsk folketone/ arr.: Knut Nystedt
Jesus, din søte forening å smake
Nidaros domkor

Georg Riedel (1934-)
Vi är blommor
Nidarosdomens jentekor

Wilhelm Peterson-Berger (1867-1952)
Vid Frösö Kyrka
Luftforsvarets musikkorps

Norsk folketone
Bruremarsj fra Østerdalen
Nidaros domkor

Knut Nystedt
Norsk salme
Nidarosdomens Guttekor

Trad. etter Knut Buen/ arr.:Svein H. Giske
I himmelen
Luftforsvarets musikkorps

Kim André Arnesen (1980-)
Even when he is silent
Nidarosdomens jentekor
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Domkirkens klokker ringer til gudstjeneste

Menigheten sitter mens de offisielle gjestene finner sine plasser.

Den kongelige familie mottas utenfor kirken.

Alle reiser seg når de kongelige ledsages inn i kirken:

Prinsesse Astrid, fru Ferner
Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn m/ familie 
H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra og Prins Sverre Magnus
DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit 
DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja 

Når de kongelige har inntatt sine plasser, setter alle seg.

Kirkeklokken slår tre bedeslag.

Preludium og inngangssalme
Alle reiser seg.

Menighetens omkved:

Alle:

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

Nidarosdomens guttekor:
Å, Herre, frels!
Herre, frels! 
Å, la det lykkes,
la det lykkes!

Vi velsigner dere fra Herrens hus.

/: Dette er dagen som Herren har gjort,
gitt oss av nåde, til glede og fred :/
(menigheten synger med på repetisjonen)

Nidaros domkor:
Vi velsigner dere fra Herrens hus. 
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/: Dette er dagen som Herren har gjort,
gitt oss av nåde, til glede og fred :/
(menigheten synger med på repetisjonen)

Nidarosdomens jentekor:
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.

/: Dette er dagen som Herren har gjort,
gitt oss av nåde, til glede og fred :/
(menigheten synger med på repetisjonen)

Salme 118, 24-25, 26b, 28-29

Norsk Salmebok nr 967
Egil Hovland 1924-2013: Dette er dagen som Herren har gjort
Verket ble skrevet som utgangsmusikk til signingen i 1991 
for besetningen kor, menighet, messingblåsere, pauker og orgel.
Verket er noe forkortet og tilpasset dagens anledning.

Menigheten setter seg.
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Inngangsord og samlingsbønn

Biskop Tor Singsaas:

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.
Aehtjien, Baernien jih Aejlies Voejkenen nommesne.

Dette er dagen som Herren har gjort; 
la oss juble og glede oss på den!

Vi er samlet til jubileumsgudstjeneste på 25-årsdagen 
for signingen av Kong Harald V og Dronning Sonja 
her i Nidaros domkirke. 

Vi hilser velkommen til Guds hus Deres Majesteter 
Kongen og Dronningen og hele den kongelige familie. 
Vi hilser hverandre vel møtt i dette nådens rom.

Med Guds velsignelse gikk Konge og Dronning til sitt 
kall. 
Med takk og erindring møtes Kongehus og folk for  
Guds åsyn. 
I dag kommer vi med takknemlighet og glede for vårt 
kongepar 
og deres 25 år i tjeneste for folket 
og for bånd som er knyttet mellom oss. 

Samlet i vår nasjonalhelligdom vil vi gi Gud vår lovsang. 
Vi vil be om nåde og styrke for vår konge Harald V og  
hans hus 
i tjenesten for folk og land.
Vi vil be for landet vårt, for menneskene som bor her 
og for hele den verden vi er innfelt i med våre liv. 
Vi vil lytte etter de drømmer for oss 
som Gud bærer ved sitt hjerte.

La oss be.

Du skapende Gud, som gir ånde til alt som lever:
Vi priser deg for din nåde mot oss i slekt etter slekt. 
Åpne hjertene våre, Gud, så vi kan kjenne den kjærlighet 
som du øste ut over verden da du sendte din 
Sønn Jesus Kristus, 
så vi skulle få evig liv ved ham.
Vis oss din vei
og gi oss vilje til å gå den.
Herre, miskunne deg over oss.
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Kyrie

Gloria
L: Ære være Gud i det høyeste!

M: 

 

Aspirantene fra Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomens 
Guttekor:
Vi hyller deg for din store herlighet, 
Herre Gud, himmelske konge, allmektige Fader.

Alle:
Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg.

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

Alle:
Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg.
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Nidarosdomens jentekor:
For du alene er hellig, du alene er Herre, 
du alene er den høyeste, 
Jesus Kristus, med den Hellige Ånd 
i Faderens herlighet.

Alle:
Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. 

Dagens bønn  
L: Gud, vår skaper,
du som har kalt mennesker til å vitne om deg.
Vi ber:
La oss få ta imot ditt evangelium om nåde og sannhet,
så vi forkynner det for alle folkeslag,
ved Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
A: Amen.

***

KONGE OG DRONNING I 25 ÅR
En liten poetisk suite i fem deler, 
skrevet i anledning dagen av Eyvind Skeie og Sindre Skeie.

Tekstene leses av Wenche Strømdahl og Teodor Merakerås 
Rasmussen.

Musikken mellom tekstene er arrangert og komponert av  
Petra Bjørkhaug.
Nidarosdomens jentekor synger første vers av «Ja, vi elsker»,
musikk: Rikard Nordraak, tekst: Bjørnstjerne Bjørnson
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1. del

Små lys

En dag gikk nyheten ut over landet:
Den gamle kongen er død.

Folk var glade i den gamle kongen,
og de spurte:
Hva skal vi gjøre?

Da var det en som tok med seg noen små lys
til plassen foran slottet,
han tente det ene
og lot det stå og brenne for seg selv i den mørke  
vinterkvelden.

Noen så det lille lyset som var tent
og tente flere.
Snart var slottsplassen full av små lys som skinte i snøen.

Lysene fikk hemmelige navn
som alle likevel kjente til,
enten de selv var til stede
eller så bildene av de mange små flammene foran slottet.

De første lysene het
takk-for-alt-som-har-vært.
Så kom de lysene som het
vi-er-til-for-hverandre.

Snart kom det nye lys.
De sa: vi-hilser-vår-konge-og-dronning.

Mens lysene brant gjennom natten,
var det noen som spurte seg om dette:

Er det landet vårt som lyser?
Er jeg den lille flammen
som sammen med de andre
blir til dette lyshavet
av samhold, forventning og håp?
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2. del

Et fang med plass for alle

Hver dag blir noen født.

Også på denne dagen i 1991
ble noen født.

Noen ble mor
og noen far.
Noen ble bror og søster
og tante og onkel,
og noen ble besteforeldre.

Ja, hver dag i disse 25 årene
er det blitt flere mennesker,

flere historier som noen må lytte til,
flere mennesker som noen må se,
og blant dem:
flere hender som søker noe å holde fast i,
flere hjerter som leter etter trygghet.

Men hvem kan se alle menneskene?
Hvem kan holde alle hendene?
Hvor mange er det plass til
i fanget til en konge og en dronning?

Kanskje var dette alltid
kongens og dronningens oppdrag:

å samle folket
i håpet
om et land 
som er et fang
med plass til alle.
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3. del

Kongens latter

Det er mye som kan gå i arv:
eiendommer, jord og skog og dyrebare skatter.

Men også evner og anlegg kan gå i arv
til neste slektsledd,
eller en egen håndbevegelse
som alle i en familie gjør, men ingen andre.

Kan latter gå i arv?

Det tenker vi på,
vi som husker hvordan Olav kunne le
– noen ganger nesten uten grunn,
som om forventningen om latteren
var grunn nok til å le.

Det følger alvor med å leve,
det erfarer mennesker tidlig.

Er det alvorlig å vite med seg selv at jeg er Kongen?
At noe her hos meg skal samle landet?
At denne oppgaven er det viktigste av alt jeg har arvet?

Det er en dypt alvorlig arv: å være konge i et land
hvor mennesker er dyrebare skatter.
Da er det godt at kongen vår i tillegg arvet latter!
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4.del

Å finne sin plass

Det krever mot
å dra en stol inn til bordet og si:
Dette er min plass, og her skal jeg sitte. 

Det er ensomt å gå inn
i en stor hvit flate
som liksom vokser
og vokser.
Landet.
Snøen.
Fjellet.
Lerretet.

Er det Dronningen som står her,
et lite menneske i vill natur,
er det hun som løfter blikket
og blir fylt av landets lys og skygger?

Den lille, store Dronningen 
vandrer gjennom landskapet,
gjennom årene har hun lært seg åsenes stigninger,
hun vet hvor stiene går
og smiler mot lyset fra hytter og hus,
hun går under gatelykter og mørke silhuetter av fjell,
hun ser menneskene som lever i landet,

hun har tatt plass ved bordet,

hun sanser, berører
og blir berørt
av mennesker og natur,

slik
får lerretet farger
mens folk og dronning
finner sine steder og sin plass
i det samme landskap.
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5.del

Hvordan stiger landet frem?

Furet, værbitt over vannet,

det vet vi,

og ofte har vi sunget om de tusen hjem,

og vi elsker, elsker det og tenker 
på vår far og mor,

men hvis vi spør:
Hvordan stiger landet frem i dag,

hva er svaret?

I denne urolige tiden,
hvor landegrenser blir utfordret
og menneskeheten står overfor så veldige oppgaver,

vil vi igjen se landet stige frem
over et hav av tente lys,

vil lysene ha hemmelige navn
som alle likevel kjenner?

Lyset-for-alle-som-vil-skape-håp.
Lyset-for-alle-som-lider.
Lyset-for-alle-som-lengter-etter-fred.

Er kongen og dronningen selv
blant disse flammer
som sammen med de andre
blir et lyshav
av samhold, forventning og håp?
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Salme

Det andre verset av salmen synges av aspirantkorene på 
sørsamisk:

    Svensk oversettelse:
2 Jupmelen baernie  2 Guds Son på korset
kroessesne jeemi  ett offer blivit,
almetji åvteste.   och genom döden  
Lea jiele minie   gav han oss livet. 
jih ektesne mijjine.   Nu är han nära oss,
Jupmelem sijtibie   han delar bröd med oss.
vaajmoste gijhtedh.  Jesus, vi tackar dig.

Refrenge:   Omkved:
Gyhjtelassh, Jupmielomh!  Herre, vi tackar dig.
Heevehtassh, Jupmielomh!  Herre, vi prisar dig.
Dom aejlies nommem   Vi tillber dig
laavloejibie!  som gav oss livet!

Tredje vers synges av alle:

3 Ånden, vår trøst, levende,varm,
og hellig og sterk, taler om Gud,
bærer oss frem dag etter dag.
Herren vår Gud vil vi takke.
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Omkved:
Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg,
Herre, vi synger ditt hellige navn!

Norsk salmebok nr 240 og 241
Tekst: Britt Hallquist 1973, melodi: Egil Hovland 1974
Sørsamisk oversettelse: Anna Jakobsen/ Bierna Bientie 1989
Melodi: Frode Fjellheim 1995

Evangelielesning og Halleluja
Menigheten reiser seg

“Halleluja - Som lys er jeg kommet til verden”
Nidaros domkor
Musikk: Gregoriansk (fra Olavsmusikken) /  
Magne H. Draagen
Tekst: Joh 12,46
“Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på 
meg, skal bli i mørket.”

Preses Helga Haugland Byfuglien:

Det står skrevet hos evangelisten Johannes 
i det første kapitlet:

I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.
          
Han var i begynnelsen hos Gud.
          
Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.
        
Det som ble til i ham, var liv,
og livet var menneskenes lys.
          
Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.

        
Joh 1, 1-5

Slik lyder det hellige evangeliet.

Menigheten setter seg.
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Preken

Korsang
«Ljoset over landet dagna»
Nidarosdomens jentekor, Nidarosdomens Guttekor
Musikk: Norsk Salmebok nr 248/ 
Gregoriansk (fra Olavsmusikken)/Petra Bjørkhaug

Credo – Den apostoliske trosbekjennelse
L:  La oss bekjenne vår hellige tro

Menigheten reiser seg
A:  Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, 
 himmelens og jordens skaper. 

 Jeg tror på Jesus Kristus, 
 Guds enbårne Sønn, vår Herre, 
 som ble unnfanget ved Den hellige ånd, 
 født av jomfru Maria, 
 pint under Pontius Pilatus, 
 korsfestet, død og begravet, 
 fór ned til dødsriket, 
 stod opp fra de døde tredje dag, 
 fór opp til himmelen, 
 sitter ved Guds, den allmektige 
 Faders høyre hånd, 
 skal derfra komme igjen 
 for å dømme levende og døde. 

 Jeg tror på Den hellige ånd, 
 en hellig, allmenn kirke, 
 de helliges samfunn, 
 syndenes forlatelse, 
 legemets oppstandelse 
 og det evige liv. Amen.

Menigheten setter seg
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Salme

2 Noen må bære en annens
   nød, 
noen må vise mildhet, 
noen må kjempe for andres rett, 
Gud, la ditt rikes tegn bli sett! 
Hjelp oss å følge ditt bud!

3 Herre, du våker i verdens natt,
Herre, du bor i mørket, 
Herre, du viser oss Kristi dag! 
Selv under livets tyngste slag 
er vi hos deg, du vår Gud! 
Amen, amen.

Norsk salmebok nr 738
Tekst: Svein Ellingsen 1975
Melodi/sats: Trond Kverno 1975

Forbønn
L: La oss vende oss til Gud i bønn.

Første bønn:
Evige Gud, himmelske Far, 
Vi priser deg for din omsorg som rekker langt 
videre enn vi forstår. 
I dag takker vi for Kong Harald V og Dronning Sonja 
og for deres 25 år som Norges konge og dronning.
Sign Kongen, styrk ham og led ham i hans kall. 
La hans tjeneste for folk og land bli til velsignelse 
også i dager som kommer. 
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Gi krefter og helse til å stå i den gjerning han er kalt til. 
Vi takker for nærhet og varme mellom konge og folk. 
La Kong Harald kjenne kjærligheten fra sitt folk 
så den kan gi styrke og frimodighet.
Gi vår konge og hele hans hus å leve sammen med sitt folk
i frihet og fred under din nåderike hånd, 
også om tunge dager kommer. 
Vi ber i Jesu navn:

Alle synger: Herre, hør vår bønn.

Andre bønn. Bønnen leses på nordsamisk: 
Buot Sivdnádusa Ipmil,
mii giitit ja rámidit du,
don gii sivdnidit almmi ja eatnama ja buot mii lea.
Giitu go mii leat oassi luonddu stuorisvuođas ja čábbo-
dagas.
Veahket min dávistit du hearvásvuođa ja árvvasvuođa min 
eallimis.
Mii giitit du Dronnet Sonja ovddas, ja su áicilvuođas
sihke das mii lea čáppis ja válddálaš
ja dain geat dárbbašit liegga váimmu mii oaidná sin.
Atte vuoimmi ja ilu su gohččumii Norgga dronnegin.
Divtte min Dronnega barggu ain leat doarjjan Gonagasa 
doibmii.
Divtte buressivdnádusa ja ráfi deavdit su miela.
Mii rohkadallat Jesusa nammii:

All Skapnings Gud, , 
vi takker og lovpriser deg, 
du som skapte himmel og jord og alt som er til.
Takk for at vi er del av naturens storhet og skjønnhet.
Hjelp oss å gjenspeile din herlighet og gavmildhet i våre liv.
Vi takker deg for Dronning Sonja og hennes gode blikk 
både for det som er vakkert og storslagent
og for dem som trenger å bli sett av et varmt hjerte.
Gi styrke og glede i hennes kall som Norges dronning. 
La vår Dronnings virke fortsatt være til støtte for Kongens 
gjerning. 
La velsignelse og fred fylle hennes sinn.
Vi ber i Jesu navn:

Alle synger: Herre, hør vår bønn.
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Tredje bøn:
Gode Heilage Ande, vi bed om ditt heilage nærvær 
og om at kjærleikens brann må tennast 
mellom oss som lever på jorda.
Vi bed for heile vårt kongehus.
Fyll Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit 
med tenestens og kjærleikens iver. 
Vi lyfter fram for deg prinsesse Ingrid Aleksandra 
og bed om velsigning over hennes barndom og oppvekst, 
så ho kan modnast til si gjerning.
Livgjevande Ande, du som fører saman menneske 
frå alle nasjonar og folkeslag, 
vi bed for dei som nyleg er komne til landet vårt. 
La dei alle få kjenne seg inkluderte i våre fellesskap. 
Hjelp oss å ta i mot kvarandre i tillit og kjærleik.
Vi bed for samhald og forståing mellom oss 
på tvers av kulturar og religionar;
 - her i vårt land og i det verdsvide fellesskapet av folk  
og nasjonar. 
Styrk vår evne til å lytte til kvarandre og lære av  
kvarandre, 
den korte tida som er vår her på jorda. 
Vi bed i Jesu namn:

Alle synger: Herre, høyr vår bøn.

Menigheten reiser seg.

Fjerde bønn:
Gud, sign vår Konge god!
Sign ham med kraft og mot,
sign hjem og slott!
Lys for ham ved din Ånd, 
knytt med din sterke hånd
hellige troskaps bånd
om folk og drott!
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Alle synger:

Norsk Salmebok nr 753
Tekst: Engelsk omkr 1743 etter O Deus optime 1688
Oversettelse: N. Fogemann omkr 1820/ Gustav Jensen 1915
Melodi: London 1744
Luftforsvarets musikkorps:
Gordon Jacobs: Fanfare and National Anthem

Herrens bønn
A:  Vår Far i himmelen!
   La navnet ditt helliges.
   La riket ditt komme.
  La viljen din skje på jorden 
 slik som i himmelen.
   Gi oss i dag vårt daglige brød,
   og tilgi oss vår skyld, 
 slik også vi tilgir våre skyldnere.
   Og la oss ikke komme i fristelse, 
 men frels oss fra det onde.
   For riket er ditt 
 og makten og æren i evighet. Amen

Menigheten forblir stående.

Motett og salme
Innledende motett: “Stem opp ein song!” 
Nidarosdomens jentekor
Musikk: Magne H. Draagen
Tekst: Salme 81, 2 - 3a
“Bryt ut i jubel for Gud, vår styrke, rop av glede for Jakobs 
Gud! Stem opp ein song!”
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Nidarosdomens jentekor:
2 No stig vår song, vår takk til Gud 
for nådens korte tid. 
Da skapte du vår vakne sjel 
som lid når andre lid! 
Ditt tålmod lindrar gamle sår, 
men dagleg blir din skapning krenkt! 
La rettferd fylle tusen år! 
Trøyst våre barn, møt deira lengt!

Alle:
3 No stig vår song, vår takk til Gud 
for denne heim, vår jord, 
med barnesmil og voggesong 
og heite kjærleiksord! 
Vi takkar for kvar nyfødt dag 
da våre sansar opnar seg, 
for tankens glans, for hjarteslag 
og alle under på vår veg.

4 No stig vår song, vår takk til Gud, 
for Han som er vår fred. 
Når Kristus sprenger dødens rom, 
fell siste stengsel ned. 
Da stig vår song, vår takk til Gud 
for spor på strand, for bølgjers slag: 
Kom natt, kom søvn, kom morgongry, 
kom, evig sommars lyse dag.

Norsk Salmebok nr 854
Tekst: Edvard Hoem 2007
Melodi/sats: Håkon Berge 2007
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Lovprisning

Liturg:  La oss prise Herren!

Menighet:
 

Velsignelsen
Velsignelsen lyses på sørsamisk, og deretter på norsk:

L: Jupmele datnem bueriesjugnehte jïh datnem vaarjele. 
 Jupmele jïjtse ååredæjjine tjuavka jïh dutnjien  
 åårmehke orre. 
 Jupmele jïjtse ååredæjjine dov gåajkoe jårra 
 Jïh dutnjien raeffiem vadta.

 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.

Menighet:   
 

3 x 3 slag med kirkeklokkene
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Postludium
Herbert Brewer: Marche Hèroique

Prosesjonen går fra Høyalteret.

Den kongelige familie ledsages ut av kirken av preses 
Helga Haugland Byfuglien og biskop Tor Singsaas. 

De som sitter i østdelen av kirken følger prosesjonen.
Når Langkoret (i øst) er tømt, følger de som sitter i vestdelen 
av kirken. 
Menigheten benytter utgangene i vest under Rosevinduet.
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Medvirkende i gudstjenesten:

Preses i bispemøtet, biskop Helga Haugland Byfuglien
Nidaros biskop Tor Singsaas

Domkantor Magne H. Draagen
Domkantor Petra Bjørkhaug
Nidaros domkor m/dir. domkantor Karen Haugom Olsen
Nidarosdomens jentekor m/ dir. Anita Brevik
Nidarosdomens Guttekor m/ dir. Bjørn Moe
Aspiranter til Nidarosdomens Guttekor og Nidarosdomens 
jentekor (fra Trondheim kommunale kulturskole) m/dir. Ingrid 
Lode, Bjørn Sigurd Skjelbred og Randi F. Lundemo
Luftforsvarets musikkorps m/ dir. Leif Arne Pedersen

Wenche Strømdahl
Teodor Merakerås Rasmussen

Lars Meland, leder i Nidaros domkirke og Vår Frue menighetsråd
Sara Ellen Anne Eira, leder i Samisk kirkeråd
Anita Kristin Rasiah Hagerup, frivillig medarbeider i  
Nidaros domkirke
Tiril Fløisand Tronvold, elev ved Singsaker skole

Klokker, kirketjenere og vakter fra Nidaros domkirke og Vår 
Frue menighet

Domkirken er pyntet med blomster fra Drivstua Gartneri
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Praktisk informasjon:

Det er nødutganger bak forhengene langs sideveggene.  
På sørveggen, nærmest døpefonten i øst er det dessverre 
ikke nødutgang p.g.a. byggearbeider.  

Ved en evakuering ber vi alle følge vaktenes anvisninger.
Hvis noen trenger assistanse under gudstjenesten, vær 
vennlig å ta kontakt med en av kirkevaktene (i rød kappe).

Toalett finnes i kjelleren. Trappen går ned like på sørsiden 
av korsalteret, rett bak midten av kirken (tårnfoten). 
Handicap-toalettet er i kjelleren, ved glassheisen nær  
Rosevinduet.

Det finnes oppslag om menighetens program for kom-
mende uke ved utgangen og på oppslagstavler utenfor.

Gudstjenesten overføres direkte i NRK1.

Mobiltelefoner bør få en pause under gudstjenesten.



24 25



26 26


