LAUDES

(Lovprisning ved morgen)

Salme 753: Gud, du som lyset og dagen oplod
Indledende bøn
Vi længes efter lys, Herre, vor Gud.
Tak, at du tændte et lys i verden,
som mørket aldrig kan besejre.
Bibelsk læsning Veksellæsning (Esajas Bog 9,1.-9)

Lyset skinner i mørket

L:

Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys,
lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.

A:

Du gør jubelen stærk, du gør glæden stor;

L:

de glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som
man jubler, når man deler byttet.

A:

For det tyngende åg, stangen over deres skulder,
og slavefogedens kæp brækker du som på Midjans dag.

L:

Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen,
der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild.

A:

For et barn er født os, en søn er givet os,
og herredømmet skal ligge på hans skuldre.

L:

Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud,
Evigheds Fader, Freds Fyrste.

(Joh. 1,5)
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Bibeltekst (Joh. 8,12):
Jesus fortsatte med at tale til tilhørerne:
”Jeg er verdens lys. Alle, der følger mig, vil ikke gå i mørket,
men have livets lys i sig.”
Stilhed - lad teksten sætte sig i sindet.

Zakarias lovsang: Veksellæsning (Luk 1, 68 ff.)
L:

Lovet være Herren, Israels Gud,
for han har besøgt og forløst sit folk,

A:

og lært os at kende frelsen i vore synders forladelse,

L:

takket være vor Guds inderlige barmhjertighed,
hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os

A:

for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge,
og lede vore fødder ind på fredens vej.

Stille personlig morgenbøn
Bøn:
Gud, lad lyset fra Jesus lyse i vore liv og sprede sit skin over hele
jorden
Fadervor (i kor)
Velsignelse:
Jeg velsigner dig med Guds lys:
Må dit hjerte blive brændende, må kirken blive lysende,
må mørket fordrives fra vor jord.
Gud, velsign os med det lys, som lyser i mørket,
og som mørket ikke kan få bugt med.
L: Herre vis mig din vej
A: Og gør mig villig til at vandre den.
Salme: Nr. 29: Spænd over os dit himmelsejl

Før stillevandring
Spænd over os dit himmelsejl.
Rør jorden med din finger.
Lad himmelbuen være spejl
for lyset, som du bringer.
Sæt fredens bue som et skjold
mod mørke, død og krigens vold –
Du himmelbuens Herre.

Ord til at meditere og vandre på:
”Herren er mit lys og min frelse”

Middagsbøn i Gug kirke
Salme: Nr. 747 Lysets engel
Tekst: (1. Mosebog kap 1,1-4):
I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.
Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og
Guds ånd svævede over vandene.
Gud sagde: ”Der skal være lys!” Og der blev lys. Gud så, at lyset var
godt, og Gud skilte lyset fra mørket.
Meditation / Stilhed
Taizé sang: (Synges 4 gange)
Jordens mørke er ikke mørke, Gud, for dig:
som dagens klare lys bliver natten.
L:
Alle:

Herren bevare vor udgang og indgang
fra nu og til evig tid. Amen.

Pilgrimsgudstjeneste
Tema: Lyset skinner i mørket (Joh. 1,5)
Salme: 241 Tag det sorte kors fra graven
Fredshilsen:
Bibelsk salme

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader,
og Herren Jesus Kristus
(Rom. 1,7)
Veksellæsning - (Sl. 36,6-10):

Tilgivelsens ord:
Jesus Kristus, verdens lys, gennemstråler dig.
Du er tilgivet, - du skal tilgive andre.
Du er forsonet, - lad dig forsone med andre.
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen
Salme: 678 Guds fred er glæden i dit sind
Tekstlæsning (Matt. 5,13-16):
Jesus siger: I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal
det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes
ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan
ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en
skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres
lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres
fader, som er i himlene.

Leder:

Herre, din godhed når til himlen, Din trofasthed til skyerne.

Alle:

Din retfærdighed er som Guds bjerge,
dine domme som det store dyb.

L:

Herre, du frelser mennesker og dyr.
Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud!

A:

Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge.
De mætter sig ved overfloden i dit hus,

Forbøn Hver forbøn sluttes med ordene ”Derom beder vi”,
hvorefter alle svarer: ”Herre hør vor bøn”.

L:

du lader dem drikke af din herlige bæk;
for hos dig er livets kilde,

Salme: 367 Vi rækker vore hænder frem

A:

i dit lys ser vi lyset.

Bøn:

Gud, i mig er mørke, men hos dig er der lys.
Jer er ensom, men du lader mig aldrig alene
Jeg er svag, men hos dig er der hjælp.
Jeg er urolig, men hos dig er der fred.
Inde i mig er der bitterhed,
men hos dig er der tålmodighed.
Jeg forstår ikke dine veje,
men du kender den vej, jeg skal gå.
(Dietrich Bonhoeffer)

Stille meditation over teksten

Lovprisning
Præst: Opløft jeres hjerter til Herren, lad os prise hans navn!
Alle:

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige.
Himlen og jorden er fuld af hans herlighed.
Hosianna i det højeste!

Præst: Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.
Alle:

Hosianna i det højeste!

Nadverbøn:
Præst: Lovet være du vor Gud, skaber af himmel og jord,
af krop, sjæl og ånd.
Alle:

Du dækker bord for mig,
Du salver mit hoved med olie,
mit bæger er fyldt til overflod.

Præst: Lovet være du, Jesus Kristus,
som vandrer med os i liv og død.

Velsignelse:

Herren velsigne dig og bevare dig.
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være
dig nådig.
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Præst: Lovet være du, Hellige Ånd, troens, håbets
og kærlighedens kilde.

Alle:

Amen

Alle:

Salme: Nr. 786 Nu går solen sin vej

Alle:

Du er her i stilhedens hvile. Du er her i brød og vin.

Del vort fællesskab omkring disse gaver.
Forny vor tro på Jesus Kristus .....

Præst: ... som i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede
og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og
spis det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til
ihukommelse af mig!«
Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav
dem det og sagde: »Drik alle heraf; Dette bæger er den
nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes
forladelse. Gør dette, hver gang I drikker det, til
ihukommelse af mig!«
Alle:

Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være dig en 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)

Fader vor, du som er i himlene ...

På vej til nadverbordet synges (2 gange): (Salmebogen. nr.240)
Syng lovsang, hele jorden,
syng lovsang for vor Gud.
Syng lovsang, hele jorden,
syng lovsang for vor Gud.
Uddeling af brød og vin (Man går frem, modtager brødet og
dypper det i vinen. Herefter er man velkommen til at træde
til side og blive stående - eller knæle - et øjeblik, eller man
kan gå direkte tilbage til sin plads.)
Takkebøn:
Præst: Gud, tak for dit nærvær i brødet og vinen,
i bønnens stilhed her, hvor vi hviler på vandringen.

Den hellige Birgittas bøn:
Herre, vis mig din vej
og gør mig villig til at vandre den!

