FLYKTNINGESØNDAG
Forslag til gjennomføring av gudstjenesten:
”Flyktningesøndag”
(Dette kan også tilpasses og brukes på gudstjenester eller samlinger i
andre kirkesamfunn. Bruk det som passer)

I. INNLEDNING- Bønn og lovsang
1.Inngang (preludium)
Inngangssalme: ”Vi rekker våre hender frem” (Norsk salmebok 710)
Nådehilsen: Kjære menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår
Far, og Herren Jesus Kristus.
Innledningsord: Velkommen til denne søndagen der vi spesielt fokuserer
på verdens flyktninger, og deres situasjon.
Hvert sekund et eller annet sted i verden, er det noen som må ta den
tunge avgjørelsen i å flykte fra sitt hjem og by, for å søke sikkerhet.
Hva er vårt ansvar og vår reaksjon mot disse kvinner, barn og menn som
må flykte? Deres kamp for å overleve er vanskelig å forestille seg.
Tvunget til å forlate sitt hjemland, med kun de klærne de står i, og en
pose med mat og eiendeler, må disse menneskene forlate alt de har.
Vi vil i dag be for flyktningene, og vise solidaritet med dem. Jesus var selv
en flyktning, da han sammen med Josef og Maria måtte flykte til Egypt.
Der måtte de vente i landflyktighet, til det ble trygt å vende tilbake til sitt
eget land. På samme måte er det mer enn 14 millioner flyktninger og 27
millioner internt fordrevne mennesker som venter på sjangsen til å vende
hjem. De venter på å kunne starte livet sitt på nytt.
2.Syndsbekjennelse
Gud, du er nådens Gud, og kjærlighetens Gud. Tilgi oss for at vi er
selvopptatte og feige. Tilgi oss for vår lunkenhet. Gi oss mot og kraft til å
møte flyktningen med din kjærlighet, selv om det vil koste tid og krefter.
Tilgi oss vår menneskefrykt, som ofte er større enn vår gudsfrykt.
Jesus Kristus, Du kom til oss som en fremmed, og vi tok ikke imot deg.
Du var selv en flyktning, og allikevel ser vi ikke deg i flyktningene.
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Vi bekjenner for deg at vi ofte glemmer de som lider i verden, de som
måtte flykte fra hjem og familie. Hjelp oss å identifisere oss med
flyktningene, slik du gjorde. Tilgi oss for at vi er så snare med å tale vår
egen sak, men sene med å tale de forfulgtes sak.
Hellig Ånd, skap i oss et nytt hjerte som tenker mer på andre, enn på oss
selv. Hjelp oss å løfte blikket fra vårt eget liv, og å se de som lider. Gjør
oss åpne for din veiledning. Fader, Sønn og Hellig Ånd, forbarm deg over
oss!
3.Bønnerop-Kyrie eleison!
4.Lovsang-Gloria
5.Kollektbønn
Allmektige Gud, du som selv kom til oss, og ble flyktning. Vi takker deg
for at du har omsorg og kjærlighet for mennesker på flukt! Du vet hva det
betyr å være forfulgt, ensom, og hatet.
Vi ber deg: Gi oss mot til å se ut over vår egen tilværelse, og å ta inn over
oss menneskelig lidelse. Gi oss mot til å gå veien der vi ikke vet hva som
venter oss, til å rekke ut en hånd til dem vi møter, og dele deres lidelse.
Gi oss nåde til å lytte til dem som ikke har noen stemme, slik at vi kan
høre deres skrik om hjelp og rettferdighet.
Gode Far og Skaper: Hjelp oss til å holde fast på at det er deg vi møter i
den fremmede flyktningen, også når vi møter motstand, hån og kanskje
fysisk vold fra dem som ikke ønsker flyktningene velkommen. Lær oss å
be for dem og velsigne flyktningen i stedet for å forbanne, ved din Sønn,
Jesus Kristus, vår Herre, som deg og den Hellige Ånd lever og råder, èn
sann gud fra evighet og til evighet. Amen

II.FORKYNNELSE AV GUDS ORD
6. Første skriftslesning Se teksforslag til tekster i ressursmappen
7.Salme: ”Herre du vandrer forsoningens vei” (Norsk salmebok 728)
Ev.”Noen må våke i verdens natt” (Norsk salmebok 733)
8.Andre skriftslesning Se teksforslag til tekster i ressursmappen
9.Trosbekjennelsen

Side 2

10. Salme før prekenen:
”Da jeg trengte en neste, var du der, var du der?” (Norsk salmebok 707)
11.Preken: Se ferdige prekenutkast i ressursmappen. Det vil i løpet av
høsten komme flere teksgjennomgåelser og forslag til prekendisposisjoner.
12.Salme etter preken: ”One day” Se tekst, noter og hør lydfil i
ressursmappen.

III MENIGHETENS FORBØNN
13.Kunngjøringer
Her kan man vise powerpointpresentasjoner fra KIA, og korte intervjuer
med flyktninger, som sier litt om det å være flyktning.
Her kan også dramaet, ”Jesus var flyktning som barn” vises. Se
ressursmappen
14.Forbønn
Før forbønnen kan dette gjøres (forbered en gruppe på 10 personer. To av
dem (A) reiser seg og går fram i kirka, åtte av dem (B) går bak i kirka)
A1: Mitt navn er Maria. Jeg kommer fra Chile i Sør-Amerika. Mitt land er
vakkert, du kan stå på stranda ved Stillehavet og se opp på snøen i
fjellene. Jeg jobbet som universitetslektor. Da Chile ble tatt over av
diktatoren Pinochet, i 1973, ble jeg truet. Noen av mine venner ble
torturert, noen forsvant og jeg har aldri sett dem siden, selv om Chile nå
er et fritt og demokratisk land. Jeg var heldig, deres regjering lot meg
komme til Norge. Nå er jeg spansklærer, og har slått meg til ro i Norge.
A2: Mitt navn er Ko, og jeg kommer fra Burma. Jeg måtte rømme derfra,
og jeg brukte alle mine penger for å komme meg ut av Burma. Jeg var
heldig, og kom til en flyktningeleir i Thailand, og ble som FNs
kvoteflyktning, sendt til Norge. Jeg studerer hardt, og ønsker å starte et
eget firma i Norge.
En taler fra gruppe B:
Vi er resten av verdens flyktninger. Av 10 flyktninger, er det 2 som
kommer inn i den rike verden. Vi kommer ikke inn i Europa eller USA. Vi
flykter fra krig, fra tortur, fra trusler mot vår frihet, fra sult og sykdom. Vi
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kommer fra (alle 8 sier ett land hver) Eritrea, Somalia, Sudan, Irak, Gaza,
Afghanistan, Sri Lanka, Guatemala.
Vi kommer fra noen av verdens fattigste land og vi flykter til nærmeste
grense, til land som ikke har det bedre enn oss. De tilbyr husly og
sikkerhet. Flyktninger fra Eritrea, Somalia og Sudan drar til Etiopia,
Uganda og Kenya, flyktninger fra Irak, og Afghanistan drar til Pakistan,
flyktninger fra Gaza drar til Syria, Jordan og Egypt, flyktninger på Sri
Lanka interneres i leirer på øya, flyktninger fra Guatemala drar til Mexico
og Honduras. 8 av 10 av verdens flyktninger blir gitt asyl i fattige land,
ikke i den rike delen av verden.
Liturg:
La oss be. Vi ber for verdens flyktninger. Hjelp oss å huske at de er
mennesker som oss, og ikke statistikk. Vi ber for dem som er så redde at
de løper for livet over grenser.
La dem ikke blir møtt med frykt og mistenksomhet, men la dem møte
mennesker som ønsker dem velkommen. Amen

Alternativ 1:
Disse punktene kan brukes i forbønnen, gjerne som vekselbønn:
Be for:
1.Flyktninger som har mistet alt, og at de må finne trygge steder å
oppholde seg på.
2.De som lager statens lover, de som regjerer, om at de må få mot til å
åpne dørene for dem som søker asyl, og å gi generøs støtte til andre
stater som huser flyktninger
3.For organisasjoner og enkeltmennesker som støtter flyktninger i verden,
og som hjelper dem å bygge livet på nytt.
4.Mennesker som er midt i en krise, at de må være få kjenne evangeliets
kraft.
5.Flyktningene i overfylte flyktningeleirer i land som Sudan, Pakistan, Irak
og Sri Lanka
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6.For oss selv, at vi må få kraft og styrke, empati og kreativitet til å
kunne hjelpe flyktninger bosatt i vårt nærmiljø.
Alternativ 2: (etter ordning fra Taizé)
Leder: La din fred lyse blant oss og din kjærlighet befri oss. Gi oss en
sterk og utholdende tro, legg i våre hjerter en lengsel etter ditt rike.
Det ber vi deg om, Herre.
Alle (synger to ganger, eller leser):
Å Gud, hør vår bønn, å Gud, hør vår bønn. Når vi ber, gi oss svar.
Leder : La de som styrer i alle nasjoner søke veier som leder oss til fred,
og la menneskerettighetene overalt bli respektert. Led din kirke på
evangeliets vei, og la din Hellige Ånd bevare den.
Det ber vi deg om, Herre
Alle: Å Gud, hør vår bønn, å Gud, hør vår bønn. Når vi ber, gi oss
svar.
Leder: Lær oss å kjenne deg igjen i vår neste og fremfor alt i alle som
lider. Beskytt alle flyktninger som er fordrevet fra sine hjem, og hjelp alle
hjemløse til å få et sted å bo.
Det ber vi deg om, Herre.
Alle: Å Gud, hør vår bønn….
Leder: Beskytt alle som på grunn av sin overbevisning sitter i fengsel, og
særlig dem som tortureres. Bevar alle som mangler mat og klær, og lær
oss som har overflod, å dele med alle mennesker.
Det ber vi deg om, Herre.
Alle: Å Gud, hør vår bønn …
Leder: Kom til alle gamle og syke som er uten krefter, styrk deres tillit til
din kjærlighet. Våk over våre familier og alle vi er glade i. La oss snart få
oppleve alle kristnes synlige enhet. Det ber vi deg om, Herre.
Alle: Å Gud, hør vår bønn... Amen.
15. Offer
Under ofringen dersom den gis til KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid, kan
det vises en powerpointpresentasjon av KIAs arbeid.

IV AVSLUTNING-Signing til tjeneste
16. Avslutningssalme: ”Del ditt brød med sulten bror” (Norsk salmebok
713)

Side 5

17.Velsignelse og utsendelse
Her kan sangen ”Blessing” brukes, Se tekst, noter og hør lydfil i
ressursmappen.
18.Postludium
(19.Kirkekaffe med etterfølgende pilgrimsvandring, se
ressursmappen)
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