
 

 

Forbønsgudstjeneste  

 

for de forfulgte kristne 

 

 

”Velsignet være mit folk Ægypten” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Præludium 

 

Indgangsbøn 
 

Første salme: 318 

Stiftet Guds søn har på jorden et 

åndeligt rige 

 

Kirkens historie i Ægypten  

Læsning: Uddrag fra Esajas 19 

” Herren rider på hurtige skyer 

og kommer til Egypten; 

Egyptens guder ryster for ham, egypterne mister modet. Jeg 

hidser egypterne op mod hinanden; de skal kæmpe bror mod 

bror, mand mod mand […]Egypterne skal gå fra sans og 

samling; jeg forstyrrer deres planer, så de søger til afguder og 

genfærd, til dødemanere og sandsigere. Jeg udleverer egypterne 

til en hård herre, en mægtig konge skal herske over dem, siger 

Herren, Hærskarers Herre. [...] På den dag skal der stå et alter for 

Herren midt i Egypten og en stenstøtte for Herren ved landets 

grænse.  De skal være tegn og vidne for Hærskarers Herre i 

Egypten. Når de skriger til Herren om hjælp mod 

undertrykkerne, skal han sende dem en befrier; han skal 

kæmpe, og han skal redde dem.  Da skal Herren give sig til 

kende for egypterne, og de skal lære Herren at kende på den 

dag. De skal dyrke ham med slagtofre og afgrødeofre; de skal 

aflægge løfter til Herren og indfri dem.  Herren skal slå 

egypterne, slå, men også helbrede. Så skal de vende om til 

Herren, og han vil bønhøre dem og helbrede dem. […] 

 Den koptisk ortodokse munk udlægger 

den salme, han lige har sunget. Scan 

koden her og hør den: 

 



 

 

Hærskarers Herre skal velsigne dem og sige: »Velsignet være 

mit folk Egypten” 

Trosbekendelsen 

 

Anden salme: 557, 1-2 
Her vil ties her vil bies 

 

”Trange tider, langsomt skrider”  

- om modgang og forfølgelse af kirke 

 

1. Kristne slås ihjel og de og deres kirker angribes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Kristne tilsidesættes 

 



 

 

3. Kristne bortføres og tvangsislamisering. 

 

Tredje salme 557,3-6 Her vil ties  

 

”dér skal du finde forsommers minde”, 

Kirkens solskinshistorier – hvordan kirken 

tager imod modgangen og forfølgelsen 

 

1. Vend den anden kind til 

2. Børn 

3. Piger og kvinder 

4. Mænd 

5. Socialt arbejde 

 

Fjerde salme:  636  

Midt i alt det meningsløse 

 

Prædiken 

Bøn  

Salmen 419: Oh, Gud hør min bøn.  

Fadervor 

 

Femte salme 624  
Gud er Gud, før jorden skabtes 

 

Altergang 

Efter altergangen synges 634: Du ved det nok 

Velsignelsen 

 

Sjette salme: 345 
Guds menighed er jordens største under 


