
Mandag – kveldsbønn 
 
 

Leder Vi lover deg, Gud, og glemmer ikke alle dine velgjerninger. 
Alle  Vi lover deg for ditt skaperverk som viser oss din herlighet. 
Leder Du nikker og vinker til oss gjennom hver stein og hver stjerne. 
Alle  Når sola går ned i vest, setter vi oss ned sammen med deg. 
 
 
  Eventuelt sang 
 

Bekjennelse 
 

Leder Vår Far og Skaper, vi har misbrukt og ødelagt din jord. 
Alle  Gud, tilgi oss. 
Leder Jesus, vår Frelser, vi har oversett dine ord og advarsler. 
Alle  Gud, tilgi oss. 
Leder Hellige Ånd og opprettholder, vi har prøvd å leve uten deg. 
Alle  Gud, tilgi oss. 
 
 

Guds ord 
 

Tekstleser Salme 50:1-15 eller en annen lesning fra Salmenes bok. 
 
Leder Herre, du er min øy; 
Alle  I ditt fang bygger jeg reir. 
Leder Herre, du er havets ro; 
Alle  I din fred slår jeg leir. 
Leder Du er bølgene mot stranda; 
Alle  Deres lyd er min hymne. 
Leder Du er i fuglenes sang; 
Alle  Deres lyd vil jeg synge. 
Leder Du er havet som slår mot fjellet; 
Alle  Jeg vil prise deg med styrke. 
Leder Du er sjøen som skvulper rolig; 
Alle  I deg finner jeg hvile. 
 
Tekstleser Jesaja 24:4-5 eller en annen lesning fra det Gamle Testamentet 



 
Leder Vi lover deg, Herre, 
Alle  for skjønnheten i trærne, 
  den myke, varme lufta, 
  duften av gress og jord. 
Leder Vi lover deg, Herre, 
Alle  for de svevende skyende, 
  rytmen i livet på jorda,  
  stillheten om kvelden. 
Leder Vi lover deg, Herre, 
Alle  for stjernene som blinker, 
  friskheten om morgenen, 
  doggdråpene på blomstene. 
Leder Vi lover deg, Herre, 
Alle  for smaken av god mat, 
  sola som alltid skinner 
  og livet som alltid lever. 
 
Tekstleser Matt.6:25-34 eller en annen lesning fra det Nye Testamentet 
 
Alle  Jeg tror, O Gud over alle guder, 
  at du er den evige Skaperen av alt liv. 
   Jeg tror, O Gud over alle guder, 
  at du er kjærlighetens evige Far. 
  Jeg tror, O Herre og Gud over alle folk, 
  at du er Skaperen av de høye himlene. 
  Jeg tror, O Herre og Gud over alle folk, 
  at du skapte min sjel og reiste meg opp. 
 
  Evt. undervisning, vitnesbyrd, kreativ aktivitet eller sang 
 

Takkebønn 
 

Leder Skapende Ånd, 
Alle  må luft og elementer prise deg, 
  må blomster og bedrifter prise deg, 
  må arbeidere og kontorfolk prise deg, 
   
Leder Ditt folk priser deg når dagen gryr. 
Alle  Må biler og busser prise deg, 
  må arbeid og hete prise deg, 
  må gress og vekster prise deg. 



Leder Ditt folk priser deg midt på dagen. 
Alle  Må måltider og samtaler prise deg, 
  må tanker og handlinger prise deg, 
  må menn og kvinner prise deg. 
 
Leder Ditt folk priser deg når dagen heller. 
Alle  Må hver natt og dag prise deg, 
  må alle ukas sju dager prise deg, 
  må alt det gode som gjøres prise deg.  
 
Leder Vi gir deg takk, 
  fordi liv og fruktbarhet flommer fra deg, 
  og alle tider og sesonger viser dine lover. 
  Vi gir deg takk, 
  fordi du skapte verden i kjærlighet, 
  du frelste verden gjennom kjærlighet, 
  du opprettholder verden ved kjærlighet. 
  Hjelp oss å gi vår kjærlighet til deg. 
 

eller 
 

Menn  Vi takker deg for nådens øyeblikk 
  i livet i kosmos: 
  for en stjerne som bryter fram, 
  og for vår planet som blir født. 
Kvinner Vi takker deg for nådens øyeblikk 
  i et menneskeliv: 
  kjærlighetens store kraft  
  og et nytt liv som blir født. 
 
 

Forbønn 
 

Leder Gavmilde Gud som strømmer over i skaperverket, 
  vi lover deg for alle blomstene og deres skjønnhet, 
  for alle skapninger med sin herlige variasjon, 
  for livet i havet, ulike årstider og våre sanser. 
  Må vi også reflektere noe av din store raushet. 
  Vi ber for skaperverket; at vi tar godt vare på det. 
  Vi ber for lufta; at den kan være sunn og god, 
  og for jorda; at den kan gi rikelig med grøde, 
  og for hele verden; at den kan være vakker. 



Tekstleser Skaper, gjør oss til dine medarbeidere 
  så jorda og alle som bor på den  

kan høste sin fulle grøde av den. 
Vis oss hvordan vi kan gjenspeile 
din rytme i vårt liv og vårt arbeid, 
og ta vare på verdens rike ressurser. 
Hjelp oss å ha respekt for alle skapninger 

    og vise omsorg for dyr og avlinger. 
  La forskningen være vis og hensynsfull 
  så landbruket kan drives forsvarlig 
  og vi kan ta vare på et levende miljø. 
 
  Eventuelt flere frie eller leda forbønner 
 
Leder Gud, Skaper, hør oss. 
Alle  Gud, Skaper, hør vår bønn. 
 
 

Velsignelse 
 

Alle  Fred over jorda og alt som gror på den. 
     Fred til havet og alt som svømmer i det. 
  Fred i lufta og alt som flyr gjennom den. 
  Fred med vår Gud som kaller oss til å tjene. 
 
Leder Skaperen som gjorde orden av kaos, gi deg fred. 
  Frelseren som stilla stormen, gi deg fred. 
  Ånden som svever over dypet, gi deg fred. 
 
 
  
  


