Salme nr. 787 Du, som har tændt millioner af stjerner
VELSIGNELSE
Vor Herre Jesu Kristi nåde,
Gud vor Faders kærlighed
og Helligåndens fællesskab
være med os alle
(Tag hinanden i hånden og syng:)
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)

______________________________________________________________

Tak for i dag!
Hold fællesskabet ved lige!
Du har sikkert også en ven, som kunne have glæde af at være
med.
Hold dig orienteret bl.a. via hjemmesiden
www.pilgrim-nordjylland.dk

Aften
Fra: Ray Simpson, Du er min ø i havet, Keltiske bønner fra Lindisfarne.
Oversat af Elizabeth Knox-Seith.
(Alle læser det, der står med fed skrift)
______________________________________________________________

Opstandne Kristus,
når lamperne skinner i aftenens skumring,
lad din Ånd lyse i vore hjerter;
tænd i os en gnist af din kærlighed.
(Lys tændes)
Alle:
Kristi lys er kommet til verden!
Sang:
1. Lyset er kommet, natten er omme
som første gang da solen brød frem.
Tak for at dagen løftes af lyset!
Tak for at jorden blev vores hjem.

2. Dejlig er regnen, dejlig er dråben
som første gang da dug faldt på strå.
Tak for at vinden hvisker i haven,
vækket til live hvor Gud vil gå!

3. Jeg går i solen, jeg går i lyset
som første gang da Adam gik ud.
Tak for at livet synger i dagen,
nyskabt og hel og givet af Gud.
(Holger Lissner 1982)

Vi takker dig, fordi du har ledsaget vore forfædre i troen
ved en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten.
Vi takker dig, milde lys,
for at troens fakkel blev bragt til vort land,
og at du stadig leder dit folk.
Oplys vore hjerter ved Jesu Kristi lys.
Lad dit Ord skinne på vore veje.
Gud, du øser kærlighed og godhed ud over hele din skabning,
Fader, Søn og Helligånd.
Må lyset over alle lys skinne i mit hjerte.
Må Frelseren give mig Åndens visdom.
Må Åndens fred være min fred i nat.
Må Sønnens fred være min fred i nat.
Må Faderens fred være min fred i nat.
Må freden over al forstand være min fred i nat
og hver eneste morgen og aften i mit liv.
(GT Sl. 36,6-10)
Herre, din godhed når til himlen,
din trofasthed til skyerne.
Din retfærdighed er som Guds bjerge,
dine domme som det store dyb.
Herre, du frelser mennesker og dyr.
Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud!
Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge.
De mætter sig ved overfloden i dit hus,
du lader dem drikke af din herlige bæk;
for hos dig er livets kilde,
i dit lys ser vi lyset.

[Stilhed]
BØN: DU ER MIN Ø I HAVET
Herre, du er min ø i havet. I din favn bygger jeg rede.
Du er havets stilhed. Jeg finder ro i denne stilhed.
Du er bølgerne, som slår mod stenene på stranden. Deres lyd er min hymne.
Du er fuglenes sang. I enhed med dem synger jeg.
Du er bølgerne, som brydes mod klipperne. Jeg priser dig med bruset.
Du er oceanet, som omslutter min væren. Jeg hviler i dig.

TAKKEBØN
Vi takker dig, fordi du altid er nær i alle ting, hver dag og hver nat.
Vi takker dig for din skabelses gaver, for liv og fællesskab.
Vi takker dig for dine velsignelser denne dag….
[Stilhed]
FORBØN
Herre, i dine hænder overgiver vi: Vore familier, vore naboer, vore brødre og
søstre i Kristus og alle, som vi har mødt i dag.
Indfold dem i din varetægt
Herre, i dine hænder overgiver vi: Alle, som er ofre for fordomme,
undertrykkelse eller forsømmelse, alle, som føler sig uønskede eller svage.
Må du beskytte alle fra nød og død fra undfangelse til grav.
Herre, i dine hænder overgiver vi alle, som er hvileløse, syge eller ofre for
ondskabens magt.
Bevar dem og bevar os i nat.

[Stilhed]

Herre, vi overgiver i dine hænder alle, som er en del af vore menigheder, af
vort pilgrimsfællesskab i Nordjylland, i Danmark og i hele verden, alle, som
hører til i vort nærmiljø og alle, som ligger os på hjerte…

Herre, vi overgiver til dig alt det, som har været vanskeligt i dag.
Vi lægger vore byrder ved dine fødder.
Tilgiv os vore synder, giv os din fred, og hjælp os at tage imod dit ord:

[Bønnen kan fortsætte i stilhed]

(Joh. 8,12:)
Jesus sagde: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys.”

[Fortsættes på bagsiden]

