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Alle sange er fra Sange og Salmer  (SOS) 

Åbningsord 

 

Alle læser 

(Sl 74) 

Hvorfor har du forstødt os for evigt, Gud, 

hvorfor flammer din vrede op mod de får, du vogter? 

Ret dine skridt mod de endeløse ruiner, 

alt har fjenden ødelagt i helligdommen! 

Dine fjender brølede på dit åbenbaringssted, 

de opstillede deres bannere som tegn. 

Det så ud, som når man løfter 

økser i skovens tætte krat, 

da de med økser og brækjern 

sønderslog alt det udskårne træværk. 

De stak ild på din helligdom, 

de vanærede dit navns bolig helt til grunden. 

Vore egne tegn ser vi ikke, 

der er ikke mere nogen profet, 

ingen blandt os ved, hvor længe det skal vare. 

Hvor længe, Gud, skal fjenden spotte 

og modstanderen vedblive at håne dit navn? 

Hvorfor trækker du din hånd tilbage 

og holder din højre skjult i kappefolden? 

Gud er min konge fra ældgammel tid, 

han som gjorde frelsesgerninger på jorden. 

Din er dagen, din er natten, 

du har givet solen og månen deres plads. 

Du har fastlagt landjordens grænser, 

sommer og vinter har du skabt. 

Husk dette, Herre: Fjenden spotter, 

et tåbeligt folk håner dit navn. 

Giv ikke din dues liv til vilddyr, 

glem ikke for evigt dine hjælpeløses liv! 

Husk på pagten! For landets mørke 

er fuldt af stønnen og vold. 

Den undertrykte skal ikke vige i skændsel; 

den hjælpeløse og fattige skal lovprise dit navn. 

Rejs dig, Gud, og før din sag! 

Husk, at tåben spotter dig dagen lang! 

Glem ikke dine fjenders råb, 

dine modstanderes larm, der stadig rejser sig. 

Ære Være Faderen og Sønnen og Helligånden, 

Som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. 



Sang 

SOS: ”Tilgiv os” 385 eller ”Ingen er så tryg i fare” 73 eller ”Se, vi går op til Jerusalem” 213 

 

Bibellæsning 

 Mika 7, 8/Salme 139/Luk 1, 39-55/Salme 8 

 

Prædiken/refleksion/Stilhed 

 

Sang 

SOS: ”Op al den ting” 47 eller ”Se, universets Herre” 49 

 

Forbøn 

Forbeder (F): Far i Himlen, hør os for Jesu Kristi skyld, 

Han, som er født af dig før alle tider 

Og i tidens fylde blev et lille barn under mors hjerte 

For at befri os fra vor synd og skyld. 

 

Alle (A): Herre, hør vor bøn. 

 

F: Far i Himlen, hør det skrig, som stiger op fra Marias hjerte, 

Det hjerte, som sværdet gennemborede, 

Hør skriget fra alle de mødre, 

Som fik deres børn knust af svigt og synd og skyld. 

 

A: Herre, hør vor bøn. 

 

F: Far i Himlen, vi beder om, 

At du vil værge mor og barn mod den mishandling, 

Som finder sted på vore hospitaler. 

Udsend sandhedens Ånd mod løgnens magt,  

Som råder i staten og i kirken, 

Og som forfører os alle. 

 

A: Herre, hør vor bøn. 

 

F: Far i Himlen, vi beder om, at du vil trøste alle dem, der nu græder over deres børn, 

Fordi den legaliserede aborts bedrag gjorde dem så svage, 

At de gav efter for den lette løsning. 

Vi beder om, at du vil give dem Marias gennemlevede tro, 

Troen på barnet i Marias liv, 

Så de kan undfange det evige liv. 

 

A: Herre, hør vor bøn. 

 

Stille bøn, hvorunder man kan gå frem og skrive bønner, som lægges i kurv eller andet. 



Afrundende bøn: Himmelske Far, Vi priser og lover dig, du, som er kærlighed, og som har skabt alt i 

kærlighed. Tak for de tanker, du tænker om os, tanker om fred og ikke om ulykke, tanker om 

fremtid og håb.  

Tak for, at du har givet os livet og givet os ansvar for livet omkring os. Tak for din hellige og gode 

lov, hvormed du beskytter vores liv.  

Giv os kærlighed, vilje og mod til at værne om ethvert medmenneskes liv, uanset hudfarve, religion, 

kultur, alder eller evner.  

Da jeg endnu var et foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, 

før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen 

af dem, Gud.  

Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig og kende mine tanker. Se efter, om jeg følger 

afgudsvej. Led mig ad evigheds vej. 

Kom snart, Herre Jesus, og gør alting nyt! 

 

Fadervor 

 

Sang 

SOS: ”Kristus som et lys” 120 eller ”Ydmyg og kongelig” 127 


