AT GÅ MED GUD – Pilgrimsvandring fra Klosterkirken, onsdag den 17. december 2008
I

Pilgrimsnøgleord: Enkelhed

II

Indledende bøn:
L:
Vær nådig, Gud, og red mig,
A:
skynd dig til hjælp, Herre! (Sl. 70,2)

I

L:
A:

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen sådan også nu og altid og i evighedernes
evighed.

I

Salme:

Lovet være du, Jesus Krist! DDS nr.108. specielt v. 5-6

Bibelsk salme:
Zakarias lovsang: (Luk 1. 68 ff – forkortet version
I
II
I
II
I + II

Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk.
og lært os at kende frelsen i vore synders forladelse,
takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os
for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og leder vore fødder ind på fredens vej.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nu og altid og i al evighed. Amen

Bibeltekst: Matt. 5, 3 – 5:
”Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger,
for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige,
for de skal arve jorden
Stilhed:
Marias lovsang – ”Magnificat” (Lukas 1, 46-55)
I
Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
II
Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig,

II

II
I
I + II

thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed,
som han tilsagde vore fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nu og altid og i al evighed. Amen

Tekst af Margareta Melin om broder Lorens
Bøn:
Fadervor i kor.
Velsignelse:
Salme: Julen har englelyd,. DDS 118.
Pilgrimsvandring:
Vi stiller os i en rundkreds i klostergården.
Birgittas bøn:
L:
Herre, vis mig din vej
A:
og gør mig villig til at vandre den !
Den sidste del af vandringen vil være i stilhed:
Herre Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig! (Jesusbønnen).
Salme: Dejlig er jorden. (Vi går ind i Klosterkirken igen)
Bortsendelsessalme
Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være dig en ven,
og må solen varme blidt din kind,
og må regnen vande mildt din jord.
Indtil vi ses igen:
Må Gud holde, holde dig i sin hånd.
www.pilgrim-nordjylland.dk

