FULLSTENDIG LITURGI
Forslag til liturgi for en gudstjeneste i Den norske kirke hvor fokuset er på forfulgte
kristne.
De fleste av elementene i denne liturgien vil også kunne brukes på gudstjenester/møter i andre
kirkesamfunn. Velg ut, tilpass og bruk det som passer.
Hvis noen av leddene oppleves litt lange/ordrike, er det bare å stryke det man ønsker.

I. SAMLING
1. Forberedelse
Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til stillhet, lystenning og bønn.

Klokkeringing
Her eller etter 3. hilsen kan det være:
Kort informasjon om dagens gudstjeneste ved medliturg eller liturg Informasjonen avsluttes med:
ML/L: «La oss være stille for Gud»

Kort stillhet
Tre klokkeslag

2. Inngangssalme (Preludium)

Forslag inngangssalme:
Herre Gud, ditt dyre navn og ære. Salme 268 i Norsk salmebok

3. Hilsen

Nådehilsen: Kjære menighet! Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far, og Herren Jesus
Kristus.

Innledningsord: Velkommen til Gudstjeneste og markering av Søndag for forfulgte kristne. Sammen
med tusenvis av andre menigheter over hele verden markerer vi denne dagen for å be med og for våre
forfulgte kristne brødre og søstre. Vi vil lære mer om prisen de betaler, og vi vil høre noen av deres
vitnesbyrd og historier.
Hvis vi sitter med et åpent sinn, vil vi i dag ta med oss mange lærdommer og mye inspirasjon fra våre
trossøsken som lever under helt andre forhold enn oss. Mer enn 300 millioner kristne betaler en svært høy
pris for sin tro på Jesus. Fordi de er kristne, møter de restriksjoner, sjikane og diskriminering. Mange blir
regnet som annenrangs borgere og har ingen muligheter til posisjoner og gode jobber. På grunn av sin tro

har de problemer med å skaffe utdannelse til seg og sine barn. Tusenvis av kristne verden over blir fengslet,
bortført eller sitter i husarrest på grunn av sin tro. Likevel holder de fast på Jesus som sin dyreste skatt.

Forfulgte kristne må leve med et evighetsperspektiv for å greie å stå fast i sin bekjennelse til Jesus som
Frelser og Herre. De vet at Paulus har rett når han proklamerer at ”det vi må lide i den tiden som nå er, kan
ikke regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår” (Rom 8,18). Uten tvil har vi
mye å lære av dem. Vi trenger dem. De trenger oss. Det er det denne dagen handler om.

4. Samlingsbønn
ML: La oss be. (Samlingsbønn) ML: Gud, vi ber A: Amen.

5. Syndsbekjennelse
L: La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder.
A: Gode Gud og nådige Herre, vi kommer fram for deg og vil bøye oss i bekjennelse og oppgjør. Du som er
tilgivelsens kilde og forlatelsens opphav: Gi oss vilje og mot til å ydmyke oss for deg. Hjelp oss til å gi deg rett
når du viser oss vår synd i tanker og ord, handlinger og forsømmelser.
Herre, tilgi oss for vår sløvhet og lunkenhet, vår selvopptatthet og feighet! Gi oss kraft til å bekjenne ditt
navn og din sannhet, også når det kan koste dyrt. Tilgi oss for vår menneskefrykt, som så ofte er mye større
enn vår gudsfrykt.
Jesus, vi bekjenner for deg at vi så ofte glemmer våre lidende brødre og søstre rundt om i verden. Hjelp oss å
identifisere oss med dem og lære av dem. Tilgi oss for at vi er så snare til å tale vår egen sak, men så sene til
å tale de forfulgtes sak. Vis oss sannheten i ditt ord om at når ett lem på legemet lider, så lider alle de andre
med.
Hellige Ånd, skap i oss et nytt hjerte som tenker mer på andre enn på oss selv. Tilgi oss vår navlebeskuelse og
overfladiskhet. Riv ned alt i oss som blokkerer for din tale til oss i dag. Rens oss og gjør oss lydhøre for hva du
vil si oss. Fader, Sønn og Hellig Ånd – forbarm deg over oss!
(Eventuelt kan man bruke en annen av de andre vanlige syndsbekjennelsene). L: Så høy som himmelen er
over jorden, så veldig er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han
syndene våre bort fra oss.

3. Bønnerop – Kyrie eleison!
4. Lovsang – Gloria

5. Kollektbønn
Allmektige Gud, du som har lovet å være med dine vitner, vi takker deg for alle som under motstand og
forfølgelser helt fra den første kristne tid har vært tro mot evangeliet. Hjelp oss å lære av deres kjærlighet til
deg og deres vilje til å holde fast på deg midt i motstand og forfølgelse. Takk for at de var tro mot deg like
inn i døden.

Vi ber deg: Vær nær hos alle som i dag må lide for ditt navns skyld. Takk for at de er våre brødre og søstre i
troen på deg, og at vi er lemmer på det samme legeme. Minn oss stadig om at vi hører sammen, og at vi er
kalt til å gjøre deres kamp og lidelser til våre. La oss bli inspirert av deres vilje til å betale omkostningene ved
å følge deg.

Gode Far og Skaper: Hjelp hver av oss til å holde fast på den gode bekjennelse, også når vi møter motstand,
hån, utstøtelse og kanskje fysisk vold. La oss lære av våre forfulgte trossøsken i andre land, så vi ber for våre
motstandere, og velsigner i stedet for å forbanne – ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og
Den Hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet.

6. Bønnerop / Kyrie
7. Lovsang / gloria
8. Dagens bønn
L | La oss alle be.
Bønnen avsluttes med:
M | Amen

II. ORDET
9. Første lesning
ML | Det står skrevet hos/i ...
Dagens GT-tekst, eller: En tekst som passer til Søndag for forfulgte kristne. Se forslag på arket for
prekenforslag. Lesningen avsluttes med:
ML | Slik lyder Herrens ord.

10. Salme: Vår Gud han er så fast en borg. Salme 108 i Norsk salmebok

11. Andre lesning
En av dagens NT-tekster, eller: En tekst som passer til Søndag for forfulgte kristne. Se forslag på arket for
prekenforslag.
ML | Det står skrevet hos/i ...
Lesningen avsluttes med:
ML | Slik lyder Herrens ord

12. Evangelium
Dagens evangelietekst, eller: En tekst som passer til Søndag for forfulgte kristne. Se forslag på arket for
prekenforslag. L/ML | Det står skrevet i evangeliet etter ...
Lesningen avsluttes med:
L/ML| Slik lyder det hellige evangelium.

13. Preken
Se ulike forslag til prekendisposisjoner på https://www.opendoors.no/sff
Om mulig kan man under prekenen vise 1 eller 2 kortfilmer. Velg blant filmene på
https://www.opendoors.no/sff

14. Trosbekjennelsen
15. Salme: Da jeg trengte en neste, var du der? Salme 671 i Norsk salmebok
eller

Musikkvideo: «Korsets folk» Musikkvideo finnes på Åpne Dørers hjemmeside:
https://www.opendoors.no/sff

16. Kunngjøringer
Hvis man ønsker, kan en vise en kortfilm fra Åpne Dører på slutten av kunngjøringene eller før Forbønnen:
Taher: I fengsel i Iran
Fange 42: fra Nord-Korea
Lucina: Ble kidnappet og tvangsgiftet
Eller en annen film fra Åpne Dørers hjemmeside: https://www.opendoors.no/sff

18. Forbønn for kirken og verden
Alternativ 1:
Ta utgangspunkt i den vanlige forbønnen, og føy inn Bønner for den forfulgte kirke eller Bønn i 4
himmelretninger, som ligger på ressurssiden. Avslutt eventuelt med Vår Far, for og med de forfulgte, som
ligger samme sted. https://www.opendoors.no/sff

Alternativ 2:
Bruk de korte bønnene nevnt i forrige punkt som utgangspunkt for Forbønnen. La bønnen eventuelt være en
vekselbønn mellom 2 eller 3 personer. Bearbeid bønnen etter ønske. Avslutt eventuelt med Vår Far, med og
for de forfulgte, som ligger på https://www.opendoors.no/sff

Alternativ 3: Benytt bønnekortene, enten, for utskrift eller som Powerpoint. https://www.opendoors.no/sff

19. Menighetens takkeoffer
Under ofringen kan menigheten synge en passende salme.
Takkeofferet avsluttes med:
L: Evige Gud, din er jorden og det som fyller den. Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake.
A eller L: Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen

III. NATTVERD
20. Forberedelse av måltidet
Nattverdssalme. Forslag: Vi er et folk på vandring, nr. 618 i Norsk salmebok.

21. Takksigelse og bønn
Hilsen
Innledende lovprisning
Hellig / sanctus
Nattverdbønn med innstiftelsesordene Herrens bønn

22. Nattverdsmåltidet
Fredshilsen
Brødsbrytelse
Du Guds Lam Utdeling
23. Måltidets avslutning
Takkebønn.

V. SENDELSE
24. Salme
Salme. Forslag: Din rikssak, Jesus, være skal. Salme 691 i Norsk salmebok
25. Velsignelse
Lovprisning Hilsen
3 x 3 bønneslag.

26. Utsendelse
27. Postludium / Utgangsprosesjon

(Evt. kirkekaffe)
med mulig info-bord: Forfølgelseskart, hefter og bøker, brosjyrer, blader, m.m. Kontakt Åpne Dører om dere
ønsker å få noe tilsendt.

