Alle:

Som en familie, der er ét gennem blodets bånd

Leder: Dette ved vi: Vi væver ikke livets tråde
Alle: Vi er kun tråde i livets væv
Leder: Dette ved vi: Alt, hvad vi gør i dette livsvæv
Alle: Gør vi også mod os selv
Leder: Lad os takke for Skabelsens gave
Alle: Lad os takke for, at alle ting holdes sammen i Kristus
Stilhed
Leder: Se på jeres hænder - Se ømheden og følsomheden
Alle: Guds fingeraftryk i verden
Leder: Se på jeres fødder - Se på deres vandring og deres retning
Alle:

Guds spor i verden

Leder: Se på jeres hjerte - Se flammen og kærligheden
Alle: Guds ild i verden

Skabelses-liturgi fra Iona Community
Velkomst
Begyndende veksellæsning
Leder:
Alle:
Leder:
Alle:
Leder:
Alle:
Leder:
Alle:
Leder:
Alle:

Verden hviler i Guds hænder
Jorden og alle dens folk
Det er godt og smukt
At leve sammen i enhed
Kærlighed og tro forenes
Retfærdighed og fred går hånd i hånd
Hvis Herrens disciple tier
Vil stenene råbe højt
Herre, åben vore hjerter
Og vi vil bære din pris frem

Sang

Leder: Se på korset - Se på Guds søn, vor frelser
Alle:
Guds Ord i verden

Læsning

Leder: Dette er Guds verden
Alle: Og vi vil tjene Gud i den.

Jeg så at Gud er alting, som er godt og opmuntrende. Gud er vores klædning,
som indhyller beskytter og omgiver os, så vi aldrig bliver forladte

Løfte og velsignelse

Gud viste mig i sin håndflade en lille ting, rund som en bold, på størrelse med
en hasselnød. Jeg så på den med mit indre øje og spurgte mig selv:
”Hvad er dette?” Og der blev svaret: ”Det er alt, som er skabt”

Leder: Jesus sagde: ”Jeg er med jer alle dage”
Velsign for os, du Levende Gud
månen som er over os
jorden som er under os
vore venner, som er omkring os
dit billede dybt i os
Må Gud, vor skaber, velsigne os
Må Gud, ved sin søn, vandre med os
Må Gud, ved sin Hellige Ånd, lede os
til et liv i kærlighed
Alle:

Amen.

Fra Julian af Norwich:

Jeg undrede mig over, hvordan det kunne overleve, det syntes så lille
det kunne let forsvinde ind i ingenting
Svaret kom: ”Det holder ud og vil altid udholde, fordi Gud elsker det”
Og således har alting væren på grund af Guds kærlighed.
Bøn om Guds hjælp
Leder:
Alle:
Leder:
Alle:
Leder:
Alle:

Gud, lad din Hellige Vind berøre os og give os liv
Lad dit folk glæde sig i dig
Skab et rent hjerte i os
Forny os i sind og ånd
Giv os igen glæden ved din hjælp
Lad os næres af din friheds Ånd

Bekendelse:
Leder: Lad os i stilhed bekende vore fejl og lade Gud omslutte
vor skrøbelighed.
Stilhed

Omsorgsfulde bønner for Jorden og Skaberværket

Leder:

Korsets arme strækker sig ud over hele den sårede verden,
for at skabe forsoning

For Guds ansigt, i samvær med Guds folk / lægger jeg min sårbarhed
frem / Jeg bekender, at jeg ofte sårer mit eget liv, / andres liv og
verdens liv

Alle:

Må Gud tilgive dig, Kristus forny dig
og den Hellige Ånd gøre dig i stand til at vokse i kærlighed

Leder:

Amen.

Alle:

For Guds ansigt, i samvær med Guds folk / lægger vi vores sårbarhed
frem / Vi bekender, at vi ofte sårer os selv, / andres liv og verdens liv

Leder:

Må Gud tilgive jer, Kristus forny jer
og den Hellige Ånd gøre jer i stand til at vokse i kærlighed

Alle:

Amen.

Sang
Symbolsk handling
Her vil være en handling, hvor vi forpligter os til at vise omsorg for Guds
levende jord og fejre skabelsens værdi. Deltagerne tænder lys rundt om et kors
for at vise ønsket om at forsone og genforbinde skaberværket med sin
gudsskabthed. Handlingen knytter an til efterfølgende bøn:
Invitation til efterfølgelse
Vi kommer for at følge dig, Jesus;
vi, som allerede har forpligtet os
og vi, som ønsker at gøre det for første gang;
vi, som har overgivet os selv til omsorgen for skaberværket
og for alle, som lider i verden;
vi, som føler os bevæget af Den Hellige Ånd til at begynde at give os selv;
vi, som har været trofaste i vores livsforpligtelser og vi, som har fejlet
Vi kommer, fordi vi inviteres til at følge dig, Herre
for at skabe en ny begyndelse i vore liv.

1.

Jesus Kristus, dit kors taler både til os og til verden

Da du døde for os, tog du hele Jordens smerte på dig

Du har skænket os din fred. Hjælp os til at sprede den
ved at tage del i dit forsonende kald
Må vi genkende din Ånd, som kalder på os
som udfordrer os, igen og igen,
så vi tager vare på dit skaberværk og har omsorg for jordens fattige,
alle dem, som mest føler smerten ved de ødelæggelser, som er sket
Du Levende Gud, hele skabelsen vånder sig. Gør os frie og hele
Amen.
2.
Der er ingen smerte, som du ikke kender hverken i vore hjerter eller på
denne planet. For du har berørt de mest sårbare steder på jorden
Lær os at sørge med dig, Kristus
så vi kan mindes tabet af alt det smukke, som ødelægges
Der er intet sted i himlene, som ikke berøres af din genopstandelses kraft
for du fylder alle ting
Giv os styrke til at modstå fortvivlelsen, gennem din sejr over døden
så vi kan vokse ind i din kærligheds veje, som altid spreder sædekorn af håb
for at skabe tegn på din helhed
I din hånd passer alle skabelsens dele sammen som ét legeme
og helheden forbindes gennem hvert led, som er en del af den
Lær os at kende vor forbundethed med alle ting
Lær os at vokse sammen med alle levende skabninger gennem kærlighed
Amen.
Sang
Afsluttende veksellæsning
Leder: Dette ved vi: Verden tilhører ikke os
Alle: Vi tilhører Jorden
Leder: Dette ved vi: Alting er forbundet

