Salme: Du som har tændt millioner af stjerner
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.
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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
Velsignelse:
L: Må solens stråler varme dig om dagen.
A: Må månens skin omslutte dig om natten
L: Må Gud altid holde dig i sin favn,
bevare dig fra frygt,
beskytte dig imod skade,
velsigne dig med kærlighed
og skænke dig sin fred.
Amen

Den hellige Birgittas bøn:
L: Herre vis mig din vej
A: og gør mig villig til at vandre den
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Keltisk bøn:
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.

COMPLETORIUM

Bibelsk salme: Psalme 25, 4-7

Bøn: I faderens, sønnens og helligåndens navn. Amen
Salme: 1 Nu går solen sin vej
for at skinne på andre,
for alle på jorden har brug for dens lys,
og de håber og venter
på dagen, du skaber,
for kun i din sol, Gud, kan livet fornys.
2 Nu går landet til hvile,
og travlheden dæmpes,
og hjemmene fyldes af aftnens musik.
Vær med den, kære Gud,
der må sidde alene,
og den, der nu slider sig træt på fabrik!
3 Nu er timen til stilhed,
til bøn og til tanker,
til ord, som har vægt, og som kræver et svar.
Kom og rør ved os, Kristus,
så vi bliver åbne
for glæden og livet og freden, du har.
4 Nu er timen, hvor du
dømmer alt det, vi gjorde,
som vendte os bort fra vor næste og dig.
Nu er timen, hvor du
sletter alt det, der skiller,
hvor du siger: Kom, og vær hjemme hos mig!
5 Nu går solen sin vej,
men vi er ikke ene,
for du, Herre, lever og vender vor frygt,
så når du er i mørket,
er det ikke mørke,
når du er iblandt os, da sover vi trygt.

L: Vis mig dine veje, Herre,lær mig dine stier!
A: Vejled mig i din sandhed og belær mig,for du er min frelses Gud,
til dig sætter jeg altid mit håb.
L: Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed
som har været til fra evighed.
A: Glem min ungdoms synder og overtrædelser,
husk mig i din trofasthed, fordi du er god, Herre.
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, som afsluttes med fadervor i fællesskab.

Simeons lovsang: Luk. 2, 29-32
L: Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.
A: For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk:
L: Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel.
A: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden nu og altid og i al evighed. Amen

