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Verden For Gud 
 
Bøn 

 
Verden for Gud! Verden for Gud! 

Der er intet andet, som vil møde min sjæls længsel. 
Jeg ser forladte børn, jeg ser tårerne falde. 

 I kvindernes øjne, som engang var glade, er der nu ikke længere nogen latter; 
Jeg ser synden og sorgen i de, som sidder i mørke. 

Jeg ser i lande langt borte, de sultne og undertrykte. 
Men se! På en bakke, Golgata, Golgata! 

 
Evangeline Booth: Frelsens Hærs sangbog(Den engelske sangbog) No 830 v 1. 

 

 
Refleksion 
”Jeg, Herren, er ikke blevet en anden,!...Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være 
føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer, og udøser velsignelse 
uden mål over jer, 
siger Hærskarers Herre”. (Malakias 3:6,10). 
 

Hvordan forstår vi Guds nådige gaver og hans mange løfter om forsørgelse i en verden som lever med sult, 
tørke, kriminalitet, had, korruption og splittelse, når få har meget og mange har lidt? 
 
Koret, til sangen citeret øverst siger: “Verden for Gud, jeg giver mit hjerte, jeg vil gøre min del”! 
  
Malakias var sendt som en profet til et folk, som havde vist at de fortjente at blive straffet, men han kom 
med et budskab om håb. Kan vi ligesom Malakias se os selv som modtagere af Guds ord til hele hans folk? 
Lad os evaluere dybden af vores engagement, oprigtigheden af vores tilbedelse og integriteten af vores liv. 
 
Vores bønner råber til dig, Herre. 
 
Bøn 
Verden for Gud! Verden for Gud! 
Jeg kalder soldaterne til våben med blod og ild. 
Gå med Bibelen. Dets ord er fred og liv. 
Til skarer der kæmper med kriminalitet og gerne vil ufred. 
Gå med dine sange af barmhjertighed, vis Kristus i kærlig venlighed. 
Gør Guds offer, korsets lidelser kendt. 
For se! På en bakke, Golgata! Golgata!     

(v2) 
 
 



Bøn 
Verden for Gud! Verden for Gud! 
For dette, kære Herre, giv min sjæl fortærende ild. 
Giv ild, der gør mænd til helte, vender svaghed til styrke. 
Ilden, der giver mod til at lide for kampen. 
Ilden, der ændrer frygten til pinsens mod. 
Ilden, der gør mig villig til at leve eller dø for Kristus 
For se! På en bakke, Golgata! Golgata! 

(v 3) 
 
Bøn 
Verden for Gud! Verden for Gud! 
Jeg giver mit hjerte! Jeg vil gøre min del! 
Verden for Gud! Verden for Gud! 
Jeg giver mit hjerte! Jeg vil gøre min del! 

          (kor) 
 
Here, lad os ikke kun være gører eller arrangører af beredskaber. Hjælp os til ikke kun at være dine 
repræsentanter og at arbejde for dig, men også for at sikre, at vi deler dit budskab om håb og udfordring 
med en verden, der lever udenfor din plan for dine medarbejdere. Hjælp os til…at bringe vore fulde tiende 
til forrådskammeret, så der vil være nok til alle og så dine grænseløse velsignelser kan falde på hele dit folk. 
 
Se William Booth’s ‘Vision of the Lost’på: 
http://www.youtube.com/watch?v=ky0DDwYzak8 
 
NB: Noget af grafikken  kan virke foruroligende for nogle mennesker. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ky0DDwYzak8

