Præst:

Lovet være du, Hellige Ånd, troens, håbets og kærlighedens kilde.

Alle:

Del vort fællesskab omkring disse gaver.
Forny vor tro på Jesus Kristus .....

Bededagsvandring

... som i den nat, da han blev forrådt, tog et brød,
takkede og brød det,
gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det;
dette er mit legeme, som gives for jer.
Gør dette til ihukommelse af mig!«
Ligeså tog han også bægeret efter måltidet,
takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf;
Dette bæger er den nye pagt ved mit blod,
som udgydes for jer til syndernes forladelse.
Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!«

Jesus siger:
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde;
bank på, så skal der lukkes op for jer.
(Matt 7,7 )

Præst:

Alle:

Fader vor, du som er i himlene ...

Uddeling af brød og vin
(De, der ønsker at deltage i altergangen, går frem og modtager brødet,
som dyppes vinbægeret)
Takkebøn
P:
Gud, tak for dit nærvær
i brødet og vinen,
i bønnens stilhed her,
hvor vi hviler på vandringen.
Alle:

Din godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.

Velsignelse:
P: 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.
Alle siger: Amen
Salme

Nr. 121 Dejlig er jorden
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Sekst
(Bøn ved middagstid)
Salme: Nr. 441 Alle mine kilder
Bibellæsning: Salme 19 Veksellæsning:

Leder: Himlen fortæller om Guds herlighed,
hvælvingen beretter om hans hænders værk;
Alle: dag forkynder det til dag,
nat kundgør det til nat.
L: Der lyder ingen ord, ingen tale,
uden at deres røst høres;
A: deres røst når ud over hele jorden,
deres ord til verdens ende.
L: På himlen har han rejst et telt til solen,
den går som en brudgom ud af sit kammer,
den gennemløber sin bane glad som en helt.
A: Fra himlens ene ende går den ud
og når rundt til den anden, intet er skjult for dens glød.
L: Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen.
Herrens vidnesbyrd står fast, det giver den uerfarne visdom.
A: Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans.
Herrens ord er rent, det består til evig tid.
(Fortsættes)

L: Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige.
De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde,
A: de er sødere end honning, end flydende honning.
L: Din tjener lader sig advare af dem,
der er stor løn ved at holde dem.
A: Tag nådigt imod min munds ord og mit hjertes tanke,
Herre, min klippe og forløser!
Bøn:
L: Himmelske Far,
Vi ved ikke, hvor din himmel er,
men når du er hos os,
er din himmel her, og du omslutter os.
Da er vor ensomhed brudt, og vor tvivl gjort til skamme.
Vi takker dig for, at vi må kalde dig Far, nært og fortroligt,
og kan stole på, at du er med os og har omsorg for os.
Tak for den længsel, du har lagt i os!
(Bøn af Holger Lissner)

A: Amen

Pilgrimsgudstjeneste
Bygget over: Herren er min hyrde (Sl. 23)
Salme Nr. 31 Til himlene rækker ...
Fredshilsen:

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og
Herren Jesus Kristus
(Rom. 1,7)

Bibelsk salme (Sl. 23)
Præst: Herren er min hyrde, / jeg lider ingen nød,
Alle:

han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.

Præst: Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier for sit navns skyld.
Alle

Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt, for du er med mig,
din stok og din stav er min trøst.

Salme Nr. 29 Spænd over os dit himmelsejl

Evangelielæsning: Matt. 7,7-11: Om bønhørelse
Salme Nr. 477 Som korn fra mange marker ...

Velsignelse
L: Herren bevare vor udgang og indgang

Lovprisning
Præst: Opløft jeres hjerter til Herren, lad os prise hans navn!

A: Fra nu og til evig tid. Amen.

Alle:

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige.
Himlen og jorden er fuld af hans herlighed. Hosianna i det
højeste!

Præst:

Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.

Alle:

Hosianna i det højeste!

Salme: Nr. 588 Herre, gør mit liv til bøn

Inden vandringen fortsættes:
L: Herre, vis mig din vej
A: og gør mig villig til at vandre den.

Nadverbøn:
Præst: Lovet være du vor Gud, skaber af himmel og jord,
af krop, sjæl og ånd.
Alle:

Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie mit bæger er fyldt til overflod.

Præst:

Lovet være du, Jesus Kristus, som vandrer med os i liv og død.

Alle:

Du er her i stilhedens hvile. Du er her i brød og vin.
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