Aftenandagt:

Pilgrimsvandring Skørping – St. Økssø
torsdag den 9. juni 2011
Ved stillevandring:
1. Kraften fra det høje,
alt som en ild for øje,
med alle tungers liflighed
neddaled til Guds menighed.
Takker alle Gud for hans gave!

2. Kraften fra det høje,
Guds Ånd, os sammenføje
fra øst og vest, fra syd og nord,
til gæster ved vor Herres bord!
Takker alle Gud for hans gave!

3. Kraften fra det høje
os i vort sind fornøje,
som Herrens folk med Himlens fred,
udvalgte til Guds salighed!
Takker alle Gud for hans gave!
N.F.S. Grundtvig 1850.

Johs. 15, v. 26-27: Jesus siger:
Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen,
sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig.
Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen.
------------------------------------------------------------------------------------------Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig i sin hånd!
(Irsk tradition)

Herre, vis mig din vej
og gør mig villig til at vandre den.
(Birgittas bøn)
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Johs. 15, 16-17: Jesus siger:
Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer
til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan
give jer, hvad som helst I beder om i mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal
elske hinanden.
Velsignelse:
L: Hellige Ånd, forny os,
så vi frimodigt kan gå videre
med det, der er tilbage af denne dag.
A: Giv glæde i vort arbejde,
liv i vort indre,
og kærlighed i vore relationer.
Amen.
1. Du som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro:
du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.
2. Tak for den lysende dag der er gået,
gaven til os dine hænder har rakt.
Tilgiv os det som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt vi fik gjort eller sagt.
3. Tak for hver glæde der fyldte vort hjerte
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.
4. Tak for de mennesker som blev vor støtte
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små.
5. Du som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den der vogter og værner,
lys i det mørke som kommer fra os.
Johannes Johansen 1981

