Den hellige Birgittas bøn – alle pilgrimmes bøn:

Livet er bevægelse

Herre, vis mig din vej
og gør mig villig til at vandre den.

Inspirations- og visionsdag for Nordjyske pilgrimme
Lørdag den 24. september 2011

(Birgitta af Vadstena 1303-1373)

Nr. Uttrup Kirke

Bortsendelsessalme:
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-keltisk tradition)

Pilgrims-nøgleord:

VESPER (Lovprisning ved aftenstid)
(L: Læses af lederen A: Læses af alle)
Salme: 786 Nu går solen sin vej
Indledende bøn:
L: Vær nådig, Gud, og red mig,
A: skynd dig til hjælp, Herre!
L. ære være Faderen, Sønnen og Helligånden,

Langsomhed
Fællesskab
Bekymringsløshed
Stilhed
Frihed
Enkelhed
Åndelighed
(Hans-Erik Lindström, pilgrimspræst i Vadstena /
Svenska Kyrkans pilgrimscentrum)

A: som i begyndelsen sådan også nu og altid og i evighedernes evighed.
Bibelsk salme: Sl. 146
L: Min sjæl, lovpris Herren!
A: Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever,
jeg vil lovsynge min Gud, så længe jeg er til.
L: Stol ikke på stormænd,
på mennesker, de kan ikke frelse.
A: De udånder og vender tilbage til jorden,
og den dag er deres planer blevet til intet.
L:

__________________________________________________________
Vil du vide mere om pilgrimsvandringer:
www.pilgrim-nordjylland.dk (Pilgrimsfællesskab i Nordjylland – her er links til mange
pilgrimshjemmesider)
www.pilgrimsvandring.dk
www.viborgpilgrimscentrum.dk
www.pilgrimscentrum.com (Pilgrimscentrum Vadstena)
_____________________________________________________________________________

Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud,
hvis håb står til Herren, hans Gud,

A: ham som har skabt himlen og jorden
og havet med alt, hvad de rummer,
L: ham som bevarer sin troskab til evig tid,
som skaffer de undertrykte ret og giver de sultne føde.
A: Herren sætter de fangne i frihed,
Herren åbner de blindes øjne,

L: Herren rejser de nedbøjede,
Herren elsker de retfærdig.
A: Herren beskytter de fremmede,
han bringer faderløse og enker på fode.
Herren er konge for evigt, Halleluja.
Bibeltekst.

(Matt 7,7 – 12)

Jesus siger: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der
lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den,
som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når
han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når
da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så
ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!
Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre
mod dem. Sådan er loven og profeterne.
Stille meditation over teksten
Salme: (Kopieret ark) Kristus, som et lys (Fra Iona)
Marias lovsang – ”Magnificat” . (Luk. 1,47-55)
L: Min sjæl ophøjer Herren,
A: og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
L: Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
A: thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn,
L: og hans barmhjertighed mod dem,
der frygter ham, varer i slægt efter slægt.
A: Han har øvet vældige gerninger med sin arm,
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
L: han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe;
A: sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.
L: Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed
A: – som han tilsagde vore fædre – mod Abraham og hans slægt til evig tid.

Bøn:
L: Gud, du lader dig ikke tjene af menneskehænder, som om du trængte
til noget. Det er dig, der giver alle liv og ånde og alle ting.
For i dig lever vi, ånder vi og er vi.
(Jvf. Ap.G. 17,24-25 og 28)
A: Giv os brød til krop og sjæl. Giv os levende vand,
lad det i os blive en kilde til evigt liv. Bevar os i din nåde.
A: 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.
Velsignelse (fra Iona)
L:
Jesus,
du som er mester for apostlene,
lærer for evangelisterne,
styrke for martyrerne,
ven for de fattige,
krone for de hellige,
før os gennem natten
og ind i en ny dag

A:

Må vi hvile trygt i din kærlighed,
og stå op igen for at tjene dig med glæde.
Kom, når dagen bryder frem,
og mød os, når brødet brydes. Amen

Salme Nr. 121 Dejlig er jorden

---------------------------------------------Tak for i dag!
Afsked: Må din vej gå dig i møde (se bagsiden)

