VESPER
(Lovprisning ved aftentid)
Salme Nr. 729 Nu falmer skoven
Indledende bøn:
L: Vær nådig, Gud, og red mig,
A: skynd dig til hjælp, Herre!

(Sl. 70,2)

L: Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden,
A: som i begyndelsen sådan også nu og altid og i evighedernes
evighed.
Bibelsk salme
(Sl. 95,1.7)
L: Kom, lad os juble for Herren,
bryde ud i fryderåb for vor frelses klippe.
A: Lad os træde frem for ham med takkesang,
bryde ud i lovsang til ham.
L: For Herren er en stor Gud,
en mægtig konge over alle guder.

Marias lovsang – ”Magnificat”
Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.
Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem,
der frygter ham, varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm,
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel
og husker på sin barmhjertighed
– som han tilsagde vore fædre –
mod Abraham og hans slægt til evig tid.

(Luk. 1,47-

55)

A: I hans hånd er jordens dybder,
bjergenes tinder tilhører ham.
L: Havet tilhører ham, for han skabte det,
hans hænder formede landjorden.
A: Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os,
lad os falde på knæ for Herren, vor skaber,
L: for han er vor Gud, og vi er hans folk,
de får, han vogter.
Bibeltekst.

(Kol. 3.12-16)

Kristi fred skal råde i jeres hjerter;
til den blev I jo kaldet som lemmer på ét legeme.

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.
(Jfr. 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.
Amen!

Salme 52 Du, Herre Krist
Stille meditation over teksten

