Pilgrimsandagt, Vor Frue Kirke, Aalborg, lørdag 30/6 2012

Dagens ord: LANGSOMHED
Salme nr. 749: I østen stiger solen op
Alle:

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Bibelsk salme 49 (Uddrag):
Leder: Gud er vor tilflugt og styrke,
altid at finde som hjælp i trængsler.
Alle:
L:
A:
L:
A:

Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver
og bjergene vakler i havets dyb,
når vandet larmer og bruser
og rejser sig, så bjergene bæver.
Hærskarers Herre er med os,
Jakobs Gud er vor borg.
Stands, og forstå, at jeg er Gud,
ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden!
Hærskarers Herre er med os,
Jakobs Gud er vor borg.

Salme: (Nr. 336 v. 1-2)
1. Vor Gud han er så fast en borg,
han kan os vel bevare,
han var vor hjælp i al vor sorg,
vort værn i al vor fare;
den gamle fjende led
er nu for alvor vred,
stor magt og argelist

han samler mod os vist,
ej jorden har hans lige.
2. Vor egen magt ej hjælpe kan,
let kan os fjenden fælde;
men med os står den rette mand,
omgjordet med Guds vælde.
Det er den Herre Krist,
og sejer får han vist,
Hærskarers Herre prud,
der er ej anden Gud,
han marken skal beholde.
(Martin Luther)
Evangeliet (Luk 24,13 – 15): Samme dag var to af disciplene på vej til en
landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus; de talte med
hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen
og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem.
Bøn*:
L:
Gud, led os gennem timerne denne dag.
Vær med os i alt, vi er optaget af. Gør vore hjerter rolige.
A:
Lad os se Kristi ansigt i alle, vi møder.
Må alle, vi møder, se Kristi ansigt i os.
Velsignelse*:
L:
Må dyb fred fra den tavse jord være med dig,
dyb fred fra den stille luft,
dyb fred fra hjertet, som tilgiver,
dyb fred fra Fredens Søn.
A:
Amen
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)
_______________________________________________________
* Bønnen og velsignelsen er fra: Ray Simpson, Du er min ø i havet, Keltiske
bønner fra Lindisfarne

