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ÅRETS TV-AKSJON – STOPP PLASTSØPPEL I HAVET 

 

 

      Foto: Andenes, Andøya 

 

RESSURSHEFTE MED LITURGISKE LEDD OG BØNNER 

TIL KAMPEN MOT PLAST I HAVET – TV-AKSJONEN 

2020 – WWF  

(Skaperverkets dag – Grønn kirke) 

 

 

 

 

Årets TV-aksjon går til WWF (World Wild Fund for 

Nature), og er øremerket kampen mot plast i landene 

Indonesia, Filippinene og Thailand. Målet er å etablere og 

forbedre avfallssystemene i disse landene. Det skal 

redusere utslipp av plast med 7000 tonn årlig. 

Her er det mulig å plukke elementer til en ordinær 

gudstjeneste, men legge temaet inn i forbønnen eller 

syndsbekjennelsen, for eksempel. 
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BØNNER: 

Eks. Inngangsord: Jorden og det som fyller den, verden og 

de som bor i den, alt hører Herren til. For han har 

grunnlagt jorden på havet, reist den over strømmene i 

dypet, Sal. 24,1-2. 

 

Skaperverkets dag 2013 

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. 

Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å 

høre til. 

Gi din kirke mot og myndighet til å stå opp mot griske 

overgrep mot jorden, mot løgn og likegyldighet, til å stå opp 

for sannheten, for frihet og rett, og en fremtid for alle 

mennesker. Amen! (RE Hanisch, 2013) 

Alt. 

Allmektige Gud, du som har skapt alle ting, vi takker deg for 

livet og for sinn og sanser som du har gitt oss. Vi priser deg 

for jordens og havets skjønnhet, for liv og helse, for alt som 

lar oss kjenne at du er god. Vi ber deg om lyttende ører, løste 

tunger og villige hender så vi kan høre ditt ord, lovprise deg 

fra takknemlige hjerter, og vitne om dine storverk i ord og 

handling. Vi ber i Jesu navn. Amen. 

LITANI 

Kyrie-litani 

Allmektige Gud, Skaper og Livgiver; 

vi er del av ditt vakre, 

men sårbare skaperverk. 
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Vi har ansvaret for å beskytte, 

for å nære og respektere det. 

Vi har sviktet vårt ansvar. 

Derfor roper vi: 

Kyrie eleison (synges eller sies). 

 

Jorden er vår mor, 

vårt opphav, det som gir oss føde. 

Hvert frø i jordens mørke 

rører seg ved din skapervilje. 

Når jorden blir ødelagt og forgiftet 

av grådighet og kortsiktige interesser, 

forråder vi vårt opphav og din vilje. 

Derfor roper vi: 

Kyrie eleison. 

 

Jorden er en planet full av vann. 

Havet er vårt fostervann. 

Alt liv opprettholdes ved ditt skapende vann: 

mennesker, planter, fisk og dyr. 

Når vannet forurenses, 

vender det seg mot oss og vår framtid. 

Derfor roper vi: 

Kyrie eleison. 

 

Luften er livets åndedrag, 

jordens pusterom. 

Hvert pust er en påminnelse 

om din skapende kraft. 

Når luften forurenses, 
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skades jordens lunger 

og din skapermakt blir krenket. 

Derfor roper vi: 

Kyrie eleison. 

 

FORBØNN/SYNDSBEKJENNELSER 

Syndsbekjennelse 

 

Gud, du som elsker oss uten forbehold, 

du som er kilden til liv og fellesskap, 

for deg bekjenner vi vår likegyldighet og delaktighet i det som 

ødelegger livet. 

Når isen smelter, når klimaet endres, når vann, luft og jord 

forurenses: 

Tilgi oss vår skyld i Jesu Kristi navn. 

 

Etter Kirkens Bymisjon (v/ Sindre Eide) 

 

L : Mektige, uutsigelige Gud, 

du som ikke lar deg romme og gripe av den 

menneskelige forstand, 

du har åpenbart din visdom og skaperglede 

gjennom nattsolas gylne skinn og nordlysets dans 

i is og mørke, 

gjennom det tordnende havet og ørkenens stillhet, 

gjennom reinrosens tandre skjønnhet og isbjørnens 

skremmende styrke, 

gjennom fiskenes vandring i havet og ørnenes flukt, 

gjennom barnets latter og nattergalens sang. 

Vi bøyer oss i undring og takknemlighet. 
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Evige Gud, i din nåde - omskap våre hjerter. 

 

MENIGHETSSVAR 

 

L: Du har skapt det veldige universet, bestemt solens 

og månens gang; 

Du holder vår vakre, blå klode oppe i dens evige løp 

i solsystemet: 

Vår fortid ligger i gåtenes mørke, 

men vi vet at du er den som skapte liv i vannet, 

som tente lyset på himmelen, 

som ga havstrømmene sine baner og havets 

skapninger dets uendelige mangfold. 

Som verdens fostervann har havet fostret oss. 

Evige Gud, giver av alt liv, vi kommer til deg. 

Evige Gud, i din nåde - omskap våre hjerter. 

 

MENIGHETSSVAR 

 

L: Vi erkjenner at vi mennesker – skapt i ditt eget bilde - 

i vår grådighet og kortsynthet har forstyrret de fine 

tråder av gjensidighet 

som holder havstrømmer, værsystemer, regn og 

solskinn i balanse. 

Vi erkjenner og bekjenner at vi har tatt oss til rette 

i ditt skaperverk. 

Vi bekjenner at vi har gått oss vill på syndens stier i 

egoismens mørke skoger. 

Vi har stoppet til ørene så vi ikke hører skaperverkets 

sukk og klage. 
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Vi har ikke gjort det vi vet er det rette. 

Vi vet hva som skal til, vi har mulighetene, men 

mangler viljen. 

Tilgi oss den skyld vi må dele med mange 

Evige Gud, i din nåde - omskap våre hjerter. 

 

MENIGHETSSVAR 

 

L: Gi oss kjærlighet, mot og styrke til å stå fast på det 

vi har erkjent, og gjennomføre de 

forandringer som vi vet kan redde, ikke bare klimaet, 

men alt som rommes i ditt dyrebare skaperverk. 

Hjelp oss å handle slik at vi tar vare på vår felles 

framtid på din blå klode, perlen i universets 

uendelighet - for livets skyld. 

Gud i din nåde – omskap hjertene våre.  

Per Harling (ECEN hefte 2006). O: Estrid Hesellund 

 

MENIGHETSSVAR 

 

 

TAKKEBØNN 

Takkebønn 

For jorden, havet og himmelen, i harmoni og fargeprakt, 

takker vi deg, Gud. 

 

For det evige som strømmer gjennom den materielle 

verden, 

takker vi deg, Gud. 
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For din herlighet som stråler inn i tiden 

takker vi deg, Gud. 

For naturens undre, for flokkene av dyr, spirende planter, 

syngende fugler, og byenes mektige kraft 

takker vi deg, Gud. 

 

For Ham som du sendte til å gjenreise våre liv 

da vi hadde falt bort fra godheten i det som var skapt, 

takker vi deg, Gud. 

 

For freden ved din Ånd 

som gjør opprørte vann stille, 

takker vi deg, Gud. 

 

For æren du viser oss 

ved livet som stiger opp i evighetens tidevann, 

takker vi deg, Gud. 

 

For at du gir oss plass og rom, som stjerner i sine baner, 

omgitt av din kjærlighet, 

takker vi deg, Gud. 

Ray Simpson, Din rytme, din bønn, 

overs. O.S.Bjørlykke, Verbum 2007 

 

VELSIGNELSE  

Må Gud velsigne deg med uro ved for lettvinte svar, 

halve sannheter og overfladiske relasjoner, 

så du kan leve med et rent hjerte. 

Må Gud velsigne deg med vrede over urettferdighet, 
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undertrykkelse og utnyttelse av mennesker, 

så du kan arbeide for rettferd, likhet og fred. 

Må Gud velsigne deg med tårer for dem som 

lider av hungersnød, sult, utstøtelse og krig, 

så du kan rekke ut din hånd for å trøste dem og vende 

deres smerte til glede. 

Og må Gud velsigne deg med den dristige tanke 

at du er med på å gjøre en forskjell i verden, 

så du kan gjøre det som andre mener er umulig. 

Forfatter ukjent. Sendt til Kirkenes Verdensråd fra Indonesia 

etter tsunamien 2004. O: Estrid Hessellund 2006 

 

SALMER: 

1      – Herre Gud, ditt dyre navn og ære 

290 – Takk, gode Gud for alle ting 

565 – Syng lovsang hele jorden 

648 – Han skapte skogen, og han skapte vannet 

734 – Guds kjærleik er som stranda 

718 – Du gav oss perlen, den som heter jorden 

721 – Du har eit liv som er verdt å leva 

731 – Jeg folder mine hender små 

456.1 – Det er godt å være stille 

713 – Intet er vårt 

715 – Gud, du er rik  


