Salme nr. 367 Vi rækker vor hænder frem

Pilgrimsandagt

Afsluttende veksellæsning
Leder:
Se på jeres hænder - Se ømheden og følsomheden
Alle:
Guds fingeraftryk i verden

Med inspiration fra skabelsesliturgien fra Iona

Leder:
Alle:

Se på jeres fødder - Se på deres vandring og deres retning
Guds spor i verden

Indledende veksellæsning

Leder:
Alle:

Se på jeres hjerte - Se flammen og kærligheden
Guds ild i verden

Leder:
Alle:

Se på korset - Se på Guds søn, vor frelser
Guds Ord i verden

Leder:
Alle:

Dette er Guds verden
Og vi vil tjene Gud i den.

Velsignelse
Salme nr. 121 Dejlig er jorden

Leder:
Alle:
Leder:
Alle:
Leder:
Alle:
Leder:
Alle:
Leder:
Alle:

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: 15 Op al den ting, som Gud har gjort

------------------

Læsning

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.

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

-----------------

Jeg undrede mig over, hvordan det kunne overleve, det syntes så lille
det kunne let forsvinde ind i ingenting
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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”

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

Bibelsk salme – Veksellæsning Sl. 36,6-10
L:

BØN: Gud, i mig er mørke, men hos dig er lys.
Jeg er ensom, men du lader mig aldrig alene
Jeg er svag, men hos dig er der hjælp.
Jeg er urolig, men hos dig er der fred.
Inde i mig er der bitterhed,
Men hos dig er der tålmodighed.
Jeg forstår ikke dine veje,
Men du kender den vej, jeg skal gå.

Herre, din godhed når til himlen,
din trofasthed til skyerne

A: Din retfærdighed er som Guds bjerge,
dine domme som det store dyb
L:

Herre, du frelser mennesker og dyr
hvor dyrebar er dog din godhed, Gud!

(Dietrich Bonhoeffer)

A: Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge
De mætter sig ved overfloden i dit hus,
L:

du lader dem drikke af din herlige bæk;
for hos dig er livets kilde,

A:

i dit lys ser vi lyset.

Evangelielæsning

Atter talte Jesus til dem og sagde: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig,
skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys”. (Joh. 8,12)
Betragtning v. biskop Martin Lind
Omsorgsfulde bønner for Jorden og Skaberværket
1. Jesus Kristus, dit kors taler både til os og til verden
Da du døde for os, tog du hele Jordens smerte på dig
Korsets arme strækker sig ud over hele den sårede verden, for at skabe forsoning
Du har skænket os din fred. Hjælp os til at sprede den ved at tage del i dit forsonende
kald
Må vi genkende din Ånd, som kalder på os, som udfordrer os, igen og igen,
så vi tager vare på dit skaberværk og har omsorg for jordens fattige,
alle dem, som mest føler smerten ved de ødelæggelser, som er sket
Du Levende Gud, hele skabelsen vånder sig. Gør os frie og hele. Amen

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

4 Gå, så bange, med modet.
Gå med alt hvad du tror.
Natten blir lys som dagen.
Gå på Herrens ord!

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

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

3 Gå med sultne og trætte.
Gå – vær den anden nær.
Åbenbaring og nåde.
Gå – Kristus er her!

6 Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!
Sten Kaalø, 2010

Stilhed
2.
Der er ingen smerte, som du ikke kender hverken i vore hjerter eller på denne
planet. For du har berørt de mest sårbare steder på jorden
Lær os at sørge med dig, Kristus, så vi kan mindes tabet af alt det smukke, som
ødelægges
Der er intet sted i himlene, som ikke berøres af din opstandelses kraft, for du fylder
alle ting
Giv os styrke til at modstå fortvivlelsen, gennem din sejr over døden
så vi kan vokse ind i din kærligheds veje, som altid spreder sædekorn af håb
for at skabe tegn på din helhed
I din hånd passer alle skabelsens dele sammen som ét legeme, og helheden forbindes
gennem hvert led, som er en del af den
Lær os at kende vor forbundethed med alle ting
Lær os at vokse sammen med alle levende skabninger gennem kærlighed. Amen.

