PILGRIMSVESPER i Svenstrup Kirke
(med inspiration fra Iona Community)
Veksellæsning
Leder:
Alle:
Leder:
Alle:
Leder:
Alle:
Leder:
Alle:
Leder:
Alle:

1 Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!

5 Gå – føl livet begynde.
Gå med budskab om fred.
Gå – lad hjerterne synge.
Gå med kærlighed!

2 Gå for andre med håbet.
Gå mellem skred og fald.
Gå i flakkende skygge.
Gå – mærk at vi skal!

6 Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!

3 Gå med sultne og trætte.
Gå – vær den anden nær.
Åbenbaring og nåde.
Gå – Kristus er her!
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4 Gå, så bange, med modet.
Gå med alt hvad du tror.
Natten blir lys som dagen.
Gå på Herrens ord!

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

Salme: Nr. 49 Ingen er så tryg i fare
Læsning Fra Julian af Norwich:
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
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”
Jeg undrede mig over, hvordan det kunne overleve, det syntes så småt,
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

Sl. 23 (Veksellæsning)
L:
A:
L:
A:
L:
A:
L:
A:
L:
A:

Herren er min hyrde, - jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge, - han leder mig til det stille vand
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier – for sit navns skyld.
Selv om jeg går i mørkets dal, - frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig, - din stok og din stav er min trøst.
Du dækker bord for mig - for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie, - mit bæger er fyldt til overflod.
Godhed og troskab følger mig, - så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus - alle mine dage.

Bibellæsning: Luk.12,22-31 (Om Gud og verden)
Til sine disciple sagde Jesus: »Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for
livet, hvordan I får noget at spise, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Livet
er jo mere end maden, og legemet mere end klæderne. Læg mærke til ravnene;
de sår ikke og høster ikke, de har hverken forrådskammer eller lade, og Gud
giver dem føden. Hvor langt mere værd end fuglene er ikke I! Hvem af jer kan
lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Når I altså ikke engang formår det
allermindste, hvorfor bekymrer I jer så for det øvrige? Læg mærke til, hvordan
liljerne gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke
Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således det græs,
som står på marken i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så
ikke jer, I lidettroende! Tænk ikke på, hvordan I får noget at spise og drikke,
og vær ikke ængstelige. Alt dette søger hedningerne i verden jo efter, men
jeres fader ved, at I trænger til dette. Søg derimod hans rige, så skal det andet
gives jer i tilgift.
Stille meditation
Marias lovsang Luk. 1,46-55 ”Magnificat”
L:
Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
A:

Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig,

L:

thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.
Helligt er hans navn,

A:

og hans barmhjertighed mod dem,
der frygter ham, varer i slægt efter slægt.

L:

Han har øvet vældige gerninger med sin arm,
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;

A:

han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;

L:

sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.

A:

Han har taget sig af sin tjener Israel
og husker på sin barmhjertighed

L:

som han tilsagde vore fædre mod Abraham
og hans slægt til evig tid.

Fadervor (alle):
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.
Afsluttende bøn/velsignelse (Iona):
L:

Kærlige nærværende Gud, Vend dig til os og hør vor bøn.
Velsign sangen på vore læber og ordene, som når vore ører.
Velsign det, som vore øjne falder på, og hver en tanke, som vi tænker.
Vi beder dig, vend dit ansigt mod os og giv os liv
Så dit folk må finde glæde i dig.

A:

Løft dit ansigt mod os - Og giv os din fred.
Ved Jesus Kristus. Amen.

Salme:

→

