Slutning og velsignelse
L: Over våre hjerter og vår vandring
M: BER VI OM GUDS VELSIGNELSE
L: Over vår inngang og vår utgang
M: BER VI OM GUDS FRED
L: Ved vår slutt og ved den nye begynnelse
M: BER VI OM EN GUDSFAVN SOM HILSER
OSS OG FØRER OSS HJEM
L: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren
la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred.
Salme
(May the road…/Må din vei)

Pilegrimsmesse
En messe
for mennesker på vandring
Gamle Aker kirke

Pilegrimspresten i Oslo
V. 1/16

(L = liturg/prest, M = menighet, A = Alle)
Klokkeslag og preludium
Innledning
L: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.
A: Amen
L: Vi tenner lys i navnet til vår Skaper,
som gir lys til verden og livspust til alle.
Vi tenner lys i navnet til vår Frelser,
som gir håp til verden
og strekker ut sin hånd til alle.
Vi tenner lys i navnet til vår Trøster,
som omslutter verden og skaper fred og enhet.
M: Vi tenner tre lys for kjærlighetens treenighet:
Gud over oss. Gud ved vår side, Gud i oss –
begynnelsen, enden og den evige.
Påkallelse
L: Herre Jesus, vis oss ditt nærvær i vår virkelighet.
M: Du som er Gud selv og ble menneske lik,
nærmere oss selv enn det vi kan fatte,
i deg ser vi hva sann menneskelighet er.
L: I kjærlighet søker du oss.
M: Åpne du våre hjerter og tilgi oss vår synd,
slik at vi kan tilgi hverandre.
L: Forny oss, slik at våre svik
kan romme en begynnelse.
A: Amen
Salme
Lesning / andakt
Stillhet (nattverdbordet dekkes)
Nattverd
Innledning
L: Ved det siste måltid, mens de delte brød og vin,
inviterte Jesus sine disipler
til å være med på hans vandring.
Likesom de mange hvetekorn blir ett brød,
inviterte Jesus sine disipler
til å bli ett legeme i Ham.
M: Her, ved brød og vin,
fornyer vi vår vandring gjennom livet,
med Jesus og disiplene.
L: Her, ved brød ogvin,
fornyer vi enheten med hverandre
og med alle dem som i troen har gått
foran oss og som skal følge etter oss.
M: Her, ved brød og vin,
fornyer vi fellesskapet med jorden,
og stadfester at våre liv er sammenvevd
med alt levende.

Offertorium
L: Vi løfter frem vår verden for Gud, i ærefrykt
og glede. Dette brødet, en frukt av jorden og
menneskets arbeid. Denne vinen, et tegn på
glede, men også smertens drikk.
Alt kommer fra Deg.
M: Av ditt eget gir vi deg tilbake.
L: Av din skaperhånd får vi leve.
A: Ta imot oss og våre gaver, for Jesu Kristi skyld.
Innstiftelse
L: I den natt da Herren Jesus ble forrådt,
tok han et brød, takket, brøt det og sa:
«Dette er min kropp, som er for dere.
Gjør dette til minne om meg!»
På samme måte tok han begeret etter måltidet
og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt
blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det
til minne om meg!» (1. Kor. 11, 23-25)
Herrens bønn (synges)
A: Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre
skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet. Amen.
(De som ønsker går frem, kneler, mottar brødet
og dypper det selv i kalken, går så tilbake til
sine plasser.)
Salme
L: Lovet være du Gud, for dine gaver
som overgår all forstand.
M: Jeg har båret deg, Herre,
i min åpne hånd har jeg båret deg,
som selv universet ikke kan romme. Med
munn og hender har jeg tatt i mot ditt
legeme og blod,
til forlatelse for mine synder
og legedom for mine sår.
Må din kjærlighet få brenne
i det innerste av min sjel
og i dypet av mitt hjerte.

