Bøn for FORFULGTE KRISTNE
ved en gudstjeneste i fastetiden 2016
I tre år har vi i Ribe stift afholdt en fælles forbønsgudstjeneste i en af stiftets kirker. I 2016 vil vi opfordre
menighedsråd og præster til lokalt at gøre vore forfulgte kristne brødre og søstres situation til en del af en
gudstjeneste i fastetiden.
Det kan ske ved en almindelig højmesse, hvor emnet kan tages op i prædikenen, og hvor salmer og
kollekter tilpasses. Eller det kan ske ved en særlig forbønsgudstjeneste, hvor der eventuelt inviteres
kristne, der kommer fra lande, hvor de har oplevet forfølgelse. Eventuelt kan der samles ind til en af de
organisationer, der arbejder blandt forfulgte kristne.
Ønskes der kontakt til kristne, der kommer fra lande, hvor der er forfølgelse, kan Folkekirkens
Tværkulturelle Center i Ribe stift kontaktes på http://ftc-ribestift.dk/ eller Daniel Ettrup Larsen, E-mail:
dael@km.dk Tlf. +45 2947 1909.
Nedenfor er der forslag til liturgi ved en forbønsgudstjeneste, ideer og oplæg til indslag ved en
gudstjeneste samt en liste over organisationer, der kan støttes.
Vi vil meget gerne i udvalget have en tilbagemelding, hvis I fejrer en gudstjeneste, hvor I berører den
situation, som forfulgte kristne er i. Vi vil også gerne have besked om eventuelle andre måder at tage
emnet op på, så vi kan give jeres ideer videre.
Venlig hilsen
Stiftsudvalget for Mission og Religionsmøde

Forslag til liturgi ved forbønsgudstjeneste:
Præludium
Velkomst og introduktion
Salme: DDS 435 ”Aleneste Gud i Himmerig”
Hilsen
Epistellæsning: 1. Kor. 12, 12-14, 19-27
Trosbekendelse
Salme DDS 335 ”Flammerne er mange”
Evangelielæsning: Matt. 28,16-20
Prædiken
Den apostolske velsignelse
Eventuelt kor synger to sange
Salme DDS 289 ”Nu bede vi den Helligånd”
Forbøn
P Herre Gud Fader i himlen
M Forbarm dig over os!
P Herre Jesus, vor frelsermand.
M Forbarm dig over os!
P Herre Helligånd, vort lys og vor trøst.
M Forbarm dig over os!
P Vær os barmhjertig, Herre, og hør vor bøn for Kristi fødsels skyld, for hans lidelses og døds skyld og for hans
sejrrige opstandelses skyld. Vær nær hos dit folk i lykke og i nød, i fred og i trængsel, i liv og i død.
M Hør os, kære Herre Gud!
P Styr og led din hellige kirke her hos os og ud over den hele jord. Foren den i fælles tro, i levende håb og i enig
kærlighed. Stands al vrang lære og tom gudsdyrkelse. Læg din Ånd og kraft til ordet, trøst de bedrøvede og bange, og
styrk dem, som forfølges for dit navns skyld.
M Hør os, kære Herre Gud!
P Giv styrke og frimodighed til din forfulgte kirke ud over jord. Vi beder særligt for kirken i Nordkorea, og for de over
50.000 kristne dér, som sidder i fangelejre på grund af deres tro. Og for de kristne i Somalia, der også må leve med
forfølgelse og modstand for deres tros skyld.
M Hør os, kære Herre Gud!
P Vær hos din kirke i Burma, der overvåges af juntaen og hvor kirkens ledere udsættes for fængsling og straf. Og
bevar din kirke i Syrien, hvor kristne grupper stadig oplever både bortførelse, vold og drab. Vær også nær hos din
kirke i Irak, i Afghanistan, Saudi-Arabien og Nigeria. Styrk dit forfulgte folk i disse lande med kraft og kærlighed og
besindighed ved din Ånd. Lad os af dem lære, hvad det vil sige at være tro til døden. Skænk dem og os alle livets
sejrskrans i din Søn, Jesus Kristus, vor Herre.
M Hør os, kære Herre Gud!
P Send din hjælp til alle, som er i nød og fare, syge og ensomme, fattige og undertrykte. Velsign dem, som forbander
os. Og gør vel mod dem, som gør os ondt. Forbarm dig over alle mennesker.
M Hør os, kære Herre Gud!
P Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som af din faderlige nåde ikke sparede din enbårne Søn, men gav ham hen
til døden på korset; vi beder dig: Giv din Helligånd i vore hjerter, så vi trøster os med denne nåde, vogter os for
synden, tålmodigt bærer de lidelser, du tilskikker os, og bliver til evig tid salige hos dig, ved din elskede Søn, Jesus
Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.
M Amen!

Stille bøn
Salme DDS 367 ”Vi rækker vore hænder frem”
Nadver
Salme DDS 420 ”Syng lovsang hele jorden”
Hilsen
Bøn
Velsignelse
Salme DDS 266 ”Mægtigste Kriste”
Udgangsbøn
Postludium

Ideer til indslag ved gudstjenester i fastetiden:
Bede for forfulgte kristne i kirkebønnen
Finde 3-7 nydanskere fra sognet, som kan læse nogle få vers af teksten på deres eget sprog
Invitere et kor fra en migrantmenighed til at synge og deltage ved gudstjenesten og kirkekaffen
Invitere en kristen flygtning til at fortælle om deres situation
Optage kollekt til arbejdet blandt forfulgte kristne (se nedenstående liste)
Invitere nydanskere til at stå for international mad eller kage efter gudstjenesten

Eksempler på organisationer, der arbejder blandt forfulgte kristne:
Bibelselskabet
Frederiksborggade 50
1360 København K
Tlf. 3312 7835
E-mail: bibelselskabet@bibelselskabet.dk
Wep: http://www.bibelselskabet.dk
Danmission
Strandagervej 24
2900 Hellerup
Tlf. 3962 9911
E-mail: danmission@danmission.dk
Wep: http://danmission.dk/

Dansk Europamisson
Drejervej 15

2400 København NV
Tlf. 4444 1313
E-mail: info@forfulgtekristne.dk
Wep: http://forfulgtekristne.dk/
Mission Afrika
Lyseng Allé 15A,
DK-8270 Højbjerg
Tlf. 8672 5050
E-mail: ma@missionafrika.dk
Wep: http://missionafrika.dk/
Mission Øst
Postboks 149
Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup
Tlf. 39 61 20 48
E-mail: miseast@missioneast.org
Wep: http://www.missioneast.am/
Åbne Døre
Tomsagervej 3
8230 Åbyhøj
Tlf: 9740 7781
E-mail: denmark@opendoors.org
Wep: https://www.forfulgt.dk/

