Aftenandagt på Egholm
Fred hviler over land og by,
ej verden larmer mer;
fro smiler månen til sin sky,
til stjerne stjerne ser.
Og søen blank og rolig står
med himlen i sin favn;
på dammen fjerne vogter går
og lover Herrens navn.
Der er så stille og så tyst
i himmel og på jord;
vær også stille i mit bryst,
du flygtning, som dér bor!
Slut fred, o hjerte, med hver sjæl,
som her dig ej forstår!
Se, over by og dal i kvæld
nu fredens engel går.
Som du han er en fremmed her,
til Himlen står hans hu;
dog i det stille stjerneskær
han dvæler her som du.
O, lær af ham din aftensang:
Fred med hver sjæl på jord!
Til samme Himmel går vor gang,
adskilles end vort spor.
Fred med hvert hjerte, fjern og nær,
som uden ro mon slå!
Fred med de få, som mig har kær,
og dem, jeg aldrig så.
B.S. Ingemann 1822.

Indledende bøn:
L: Vær nådig, Gud, og red mig
A: Skynd dig til hjælp, Herre!
L: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden
A: som i begyndelsen således også nu og altid
og i al evighed.
Veksellæsning: Salme 103:
L: Min sjæl, pris Herren,
alt i mig skal prise hans hellige navn.
A: Min sjæl, pris Herren,
glem ikke hans velgerninger!
L: Han tilgiver al din skyld,
helbreder alle dine sygdomme.
A: Han udfrier dit liv fra graven,
han kroner dig med godhed og
barmhjertighed.
L: Han mætter dit liv med gode gaver,
du bliver ung igen som en ørn.
A: Herren øver retfærdighed
og ret mod alle undertrykte.
L: Han kundgjorde Moses sine veje
og israelitterne sine gerninger.
A: Herren er barmhjertig og nådig,
sen til vrede og rig på troskab.
L: Han anklager ikke for evigt
og vredes ikke for altid;
A: han gengælder os ikke vore synder
og lønner os ikke efter vor skyld.

L: Så høj som himlen er over jorden,
så stor er hans nåde mod dem, der frygter
ham;
A: så langt som øst ligger fra vest,
så langt har han fjernet vore synder fra os.
L: Som en far er barmhjertig mod sine børn,
er Herren barmhjertig mod dem, der frygter
ham.
Bibeltekst: Johannes evg. 8, 31-36
v31 Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I
bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, v32 og I skal lære sandheden at
kende, og sandheden skal gøre jer frie.« v33 De svarede ham: »Vi er
Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så
sige: I skal blive frie?« v34 Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg
jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. v35 Men trællen bliver ikke i
huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. v36 Hvis altså Sønnen får gjort
jer frie, skal I være virkelig frie.
Bøn:
L: Gå da frit enhver til sit og stole på Guds
nåde, da får vi lyst og lykke til at gøre gavn,
som Gud det vil, på aller bedste måde.

Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!
B.S. Ingemann 1850.

A: Fader vor
Velsignelse:
L: Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være
dig nådig,
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
A: Amen!

Dejlig er jorden
Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!

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 tradition)

Herre, vis mig din vej
og gør mig villig til at vandre den.
(Birgittas bøn)
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