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Samlingsmusik

J.H.Roman

ur Sonater för flöjt och generalbas

* Fanfar
Psalm 161: 1-4
Helige Ande, låt nu ske
undret, som väcker oss alla.
Låt Guds församling än få se
eld ifrån himmelen falla.
Oss ock ett styng i hjärtat giv,
stynget som blir vår själ till liv.
Helige Ande, hör oss.
Sanningens Ande, röj den nöd
som vi i hemlighet bära:
mänskan ej lever blott av bröd,
henne Guds ord måste nära.
Sänd oss en hunger runt kring jord
efter att höra Herrens ord.
Sanningens Ande, väck oss.
Helige Ande, låt din röst
högt om Guds gärningar tala.
Vittna för tron om korsets tröst,
krossade hjärtan hugsvala.
Visa oss Guds rättfärdighet,
låt oss få se hans salighet.
Helige Ande, fräls oss.

Claude Gervaise

Kärlekens Ande, hand i hand
lär oss som syskon att vandra.
Samman oss bind med fridens band,
hjälp oss att älska varandra.
Styr våra steg i Jesu spår,
lär oss att bedja Fader vår.
Kärlekens Ande, led oss.

Introitus
Textläsning ur Gamla Testamentet Joel 2: 28-29
Reading from The Old Testament Joel 2: 28-29

Guds frid

Prinsessan Eugénie

Körsång

Episteltext ur Apostlagärningarna 2: 1-11
The epistle from Acts 2: 1-11

Psalm 162: 1-3
Som sol om våren stiger i makt mot himlens höjd
och all naturen viger till livets nya fröjd,
i själens riken Anden går fram med vårens bud:
nu brister alla banden, nu skapar livets Gud.

Som elden guldet renar, så Andens helga glöd
med själen sig förenar. Vår synd blir glömd och död.
O salighet och fruktan när Anden kommer när.
O nåderika tuktan, o eld som allt förtär.
Vad intet öga spanar, vad intet öra hör,
vad ingen tanke anar när Anden hjärtat rör,
ur djupen uppenbaras, från höjden stiger ner:
Guds hemlighet förklaras och tvivel är ej mer.

* Evangelium ur Johannes 14: 15-21
The Holy Gospel from John 14: 15-21

* Trosbekännelsen
The Apostles Creed
O vad världen nu är skön

W.A.Mozart/J.A.Josephson

Körsång

Predikan
Homily

I pingstens ljuva tid
Körsång

Pålysningar
Announcements

D.Åhlén/P Nilsson

Lysning till äktenskap
The Banns of Marriage

H.K.H. Prinsessan Madeleine och Herr Christopher O’Neill

Psalm 368: 1-4
Blås på mig, skaparvind,
eviga andedräkt,
så att till kropp och själ jag blir
renad och hel och läkt.
Gud sänder Anden ut.
Jorden förnyas då.
Låt också genom mig idag,
Herre, din livsström gå.
Stridiga viljor bryts,
söndrar och river ner.
Rakt igenom allting, ont och gott,
Gud, låt din vilja ske.
Blås på mig, skaparvind,
eviga andedräkt.
Död finns ej då. Ur stoft till liv
skall jag av dig bli väckt.

Bön för lysningsparet
Prayer for H.R.H. Princess Madeleine and Mr Christopher O´Neill

Kyrkans förbön
The Intercessions

Herrens bön
The Lord´s prayer

Psalm
Hymn from New English Hymnal
Come Holy Ghost, Creator Blest,
And in our hearts take up Thy rest;
Come with Thy grace and heav'nly aid
To fill the hearts which Thou hast made,
To fill the hearts which Thou hast made.
O Comfort Blest to Thee we cry,
Thou heav'nly Gift of God most high;
Thou fount of life and fire of love,
And sweet anointing from above,
And sweet anointing from above.
Praise be to Thee Father and Son,
And Holy Spirit Three in one;
And may the Son on us bestow
The gifts that from the Spirit flow,
The gifts that from the Spirit flow.

Postludium
Slutkören ur Oratoriet Salomo
Körsång

G.F. Händel

Medverkande
Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark
Pastor i Kungliga Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Hovpredikant Staffan Eklund
Musikinspektör Olle Hermansen
Cembalist Anna Paradiso
Blockflöjtist Dan Laurin
Slottskören
Slottskyrkans Vokalensemble
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Hovorganist Lars Blohm
Kyrkvärdar i Kungliga Hovförsamlingen

