
Mandag: Skaperverket 
 

Morgenbønn 
 

 
Leder Livets Gud, du vekker dagen til live 
  og kaller oss til å skape med deg. 
Alle:  Du er Fjellet som hele verden er formet av. 
  Du er Maten som alle sjeler får næring fra. 
  Du er Styrken som alle krefter kommer fra. 
  Du er Kilden som er skaperverkets opphav. 
 

 
Takkebønn 

 
  Evt.  sang 
 
Tekstleser(e) Dagens salme eller følgende vers fra Salme 104 kan leses 
 
Første Gud, vår Skaper, hvor stor du er! 
  Du har kledd deg i lys. 
  Du har spent skyene ut som et telt. 
Andre Vindene er dine sendebud. 
  Ild og flammer dine tjenere. 
  Du vanner jorda så den gir oss føde. 
Første Herre, hvor mange dine gjerninger er! 
  Og alle har du gjort med visdom. 
Andre Jorda er full av det du har skapt, 
  havet, stort og vidt – med et mylder som ingen kan telle, 
  av små og store dyr som lever der. 
Første Alle sammen venter på deg, 
  at du skal gi dem mat i rette tid. 
Andre Du sender din Ånd, og det blir skapt liv 
  du fornyer jordens overflate. 
Første Måtte din ære vare evig. 
  Måtte du alltid glede deg over det du har skapt. 
Andre Måtte du alltid ta vel imot vår takkesang, 
  og vi alltid glede oss i deg.  
  
 



Herligheten i skaperverket 
 
Leder For jorda og havet og himmelen med en harmoni av farger, 
Alle  gir vi deg takk, å Gud. 
Leder For lufta fra evigheten som siver gjennom alt det fysiske, 
Alle  gir vi deg takk, å Gud. 
Leder For den evige herlighet som dukker ned i tid og rom, 
Alle  gir vi deg takk, å Gud. 
Leder For den prektige naturen, med store dyr, 

småkryp og syngende fugler, for energien i storbyen, 
Alle  gir vi deg takk, å Gud. 
Leder For Personen du sendte for å gjenreise oss  

når vi kommer bort fra godheten i ditt skaperverk, 
Alle  gir vi deg takk, å Gud. 
Leder For harmonien din Ånd kan gjenopprette  

når den svever over de urolige hav i våre liv, 
Alle  gir vi deg takk, å Gud. 
Leder For den verdighet du gir oss i livet  

som flyter i din tidevannsrytme, 
Alle  gir vi deg takk, å Gud. 
Leder For at du setter hver og en av oss, som stjernene på himmelen, 
  inn i din kjærlighets bane 
Alle  gir vi deg takk, å Gud. 
 

Guds ord 
 
Tekstleser 1.Mos.1:1-5, 31;  Job 38:1-18;  Job 38:19-41;  Jesaja 55:6-13; 
  eller dagens lesning fra det Gamle Testamentet. 
 
Leder Skaper og Frelser, 
  vi har utnytta jorda til våre selviske formål,  
  snudd ryggen til livets sammenhenger 
  og glemt at vi er dine forvaltere. 
  Nå tørker jorda ut, luft og vann blir ureint, 
  dyrearter forsvinner og menneskeverd reduseres. 
  Vi kommer til deg i anger – og ber om nåde.  
 
  Evt. stillhet, fri bønn, musikk til klage eller følgende bønn 
 
Leder Gud, gi oss nåde. 
Alle  Kristus, gi oss nåde. 
Leder Gud, gi oss nåde. 



 
Tekstleser Johs.6:28-34;  Ap.gj.14:8-17;  Kol.1:1-20;  
  eller dagens 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. meditasjon, undervisning, dele vitnesbyrd eller fri bønn. 

 
  Evt. sang 
 

Forbønn 
 

  En eller flere av følgende bønner kan leses 
 
Leder Dette erkjenner vi: Jorda hører ikke oss til. 
Alle  Jorda hører Gud til, og det gjør også alle folk. 
Leder Dette erkjenner vi: vi vevde ikke livets vev. 
Alle  Jorda hører Gud til, og det gjør også alle som puster på den. 
Leder Alt som hender med jorda, angår også jordas sønner og døtre. 
Alle  Jorda hører Gud til og slik vil vi også tjene den. 
 
Tekstleser Velsign alt arbeid som blir gjort i dag for å 
  gi den menneskelige familie klær, mat og hjem;  
  trygge reiser og god undervisning, 
  kommunikasjon og utveksling av erfaringer, 
  kreativitet og fest, - alt for å reflektere din ære. 
 
Tekstleser Omsorgsfulle Gud og Far, 
  vi gir til deg brenselet og skogene,  
  havene og landene, lufta og dyrelivet, 
  teknologien og tekstilene i verden. 
Alle  Måtte vi forvalte skaperverket til din ære 
  og til det beste for framtidige generasjoner. 
 
 
 



 
Tekstleser Kristus, som selv var arbeider, når vi går til vårt arbeid, 
  måtte vi ta med ditt nærvær også dit. 
  Sett oss i stand til å bringe din fred og gode ordning 
  inn i atmosfæren på arbeidsplassen. 
  Minn oss på å anerkjenne din autoritet 
  over alt som blir tenkt, bestemt og oppnådd der. 
  Gi oss frisk forsyning av sannhet og rett 
  som vi kan øse av mens vi arbeider. 
 

Evt. sang 
 

Velsignelse 
 

Leder: I avhengighet av livets Gud 
  måtte vi verne om vår vakre jord: 
  jorda som hører livets Gud til, 
  jorda som hører kjærlighetens Kristus til, 
  jorda som hører den Hellige Ånd til, 
 
Alle:  I avhengighet av livets Gud 
  måtte vårt liv denne dagen få velsignelse: 
  velsignelsen fra livets Gud, 
  velsignelsen fra kjærlighetens Kristus, 
  velsignelsen fra den Hellige Ånd.  
 
Leder: Gud, velsign himmelen som er over oss, 
  jorda som er under oss, 
  ditt bilde som er dypt inni oss, 
  dagen som ligger foran oss. 
 


