Pilgrimsfællesskab i Nordjylland – tirsdag den 17. Juni i Rold Skov.
Pilgrimsvandring i sommeraftenen
Temaet for vandringen vil være FÆLLESSKAB:
Fællesskab med Gud. Fællesskab med
mennesker.
Start, velkomst, præsentation.
Aftenens forløb:
Pilgrimmens syv nøgleord:
Langsomhed, frihed, enkelhed, ubekymrethed,
stilhed, fællesskab, åndelighed.
Den Hellige Birgittas bøn kan være alle
pilgrimmes bøn:
Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at
vandre den.
Vandring i stilhed: meditativ ord, bøn:
At være Gud nær er min lykke. Psalme 73 v. 28.
Pilgrimsafslutning:
Salme: DDS. Nr 382
Kom, brødre, lad os ile
Mel.: Guds godhed vil vi prise
Kom, brødre, lad os ile,
vor aften kommer nær!
Det farligt er at hvile
i denne ørken her.
Kom, lad os fatte mod

i Åndens kraft at vandre
til Himlen med hverandre,
så bliver enden god!
Det skal os ej fortryde
den trange vej at gå;
Gud vil os bistand yde
og trofast med os stå.
Frisk, brødre, frygter ej!
For verden ingen grue,
den lokke eller true,
hver gå kun frisk sin vej!
Kom, lad os trøstig vandre
vor korte valfartsgang
og styrke så hverandre
ved håb og bøn og sang!
Som gode børn vi må
på vejen ikke stride,
Guds engle ved vor side
som vore brødre gå.
De stærkere de svage
skal hjælpe frem; vi må
hinanden bære, drage,
i kærligt samfund gå.
Kun frejdigt frem! enhver
sig selv for intet agte
og kun derefter tragte,
at Gud ham alting er!
Det skal ej længe vare,
hold kun et lidet ud,
så skal vi hjemad fare
til Himlen, til vor Gud!
O, hvilken salighed,
når vi med alle fromme

hjem til vor Fader komme
og få en evig fred!
Gerhard Tersteegen 1738.
Edv. Ottosen Schwartzkopf? før 1753.

Bibelsk salme: Psalme 25, 4-7
I

Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier!
II Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud,
til dig sætter jeg altid mit håb.
I
Herre, husk din barmhjertighed og
trofasthed, som har været til fra evighed.
II Glem min ungdoms synder og overtrædelser,
husk mig i din trofasthed,
fordi du er god, Herre.
Bibeltekst: Matt 28,20
Jesus siger:” Og se, jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende.”
Stilhed:
Bøn, afsluttende med Fadervor.
Bortsendelsessalme
Må dig vej gå dig i møde,
og må vinden være dig en ven,
og må solen varme blidt din kind,
og må regnen vande mildt din jord.
Indtil vi ses igen:
Må Gud holde, holde dig i sin hånd.
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