AT GÅ MED GUD – Pilgrimsvandring fra Klosterkirken, onsdag den 18. marts 2009
Pilgrimsnøgleord: Frihed – midt i fasten.
Indledende bøn:
L:
Vær nådig, Gud, og red mig,
A:
skynd dig til hjælp, Herre! (Sl. 70,2)
L:
A:

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen sådan også nu og altid og i evighedernes
evighed.

Salme:

Lysets engel går med glans. DDS 747.

Bibelsk salme: Psalme 62, v. 2 - 9
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I + II

Kun hos Gud finder min sjæl ro, fra ham kommer min frelse.
Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler.
Hvor længe vil I storme mod et menneske - I er alle samen moderer,
som mod en hældende væg, og en faldefærdig mur?
De planlægger kun svig, de bruger løgn for at lede på afveje,
med munden velsigner de, men i deres indre forbander de.
Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham.
Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler.
Hos Gud er min hjælp og min ære, min sikre tilflugtsklippe er hos Gud.
Stol altid på ham, du folk,
udøs jeres hjerte for ham, Gud er vor tilflugt.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nu og altid og i al evighed. Amen

Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der
nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag
med dem! For engang var i mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets
børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed.
Stilhed:
Marias lovsang – ”Magnificat” (Lukas 1, 46-55)
I
Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
II
Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig,
I
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn,
II
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt.
I
Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
II
han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe;
I
sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort.
II
Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed,
I
som han tilsagde vore fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid.
I + II
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nu og altid og i al evighed. Amen
Bøn:
Fadervor i kor.
Velsignelse:
Salme: Hil dig, Frelser og Forsoner! DDS 192

Bibeltekst: Efeserbrevet, 5, v. 6-9
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Pilgrimsvandring:
Vi stiller os i en rundkreds i klostergården.
Birgittas bøn:
L:
Herre, vis mig din vej
A:
og gør mig villig til at vandre den !
Den sidste del af vandringen vil være i stilhed:
Herre Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig!
(Jesusbønnen, hjertebønnen)
Bortsendelsessalme
Må din 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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