FORBØNNER – TAKKEBØNNER (bokmål)

Klimapilegrimens bønn
L: Gode Gud, du som er Skaperen av alle ting, vi ber deg: hjelp oss å se vår neste og ditt skaperverk
med dine øyne. Vi har sviktet deg og forvalteransvaret du ga oss. Mange får sine levekår ødelagt
fordi vi driver rovdrift på jordas ressurser. Vi vet at de som har minst skyld i klimaendringene, er de
som lider mest. Hjelp oss til å høre det rop du har hørt, å se den nød du har sett, og å elske vår neste
som oss selv.
Gud, du som har gitt oss løftet om at ditt rike skal komme til jorden, send din livgivende Ånd og gi
oss nyskapende krefter. Hjelp oss til å dele håpet om rettferdighet. Se i nåde til og styrk alle som
arbeider for rettferdighet. Gi verdens ledere visdom, omtanke og mot til å verne jorden for
kommende generasjoner. Vis oss at vi alle kan gjøre en forskjell der vi er og gi oss kraft til å gjøre om
ord til handling.
Amen.
Nyskrevet i anledning «Klimapilegrim 20151
Vekk oss opp til vern om din elskede jord
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.
Rolf Erik Hanisch, sokneprest, Den norske kirke
En gartners bønn
Ved morgengry led oss til livets hage, så vi kan
luke bort det overflødige
dra opp urettferdighet ved roten
vanne det visne
gi næring til det falmende
tømme ut de giftige frø
og ved dagens slutt, hvile og beundre Guds hage
Fra Metodistkirkens Ressurspermen GRØNN,
Modul 2, Feiring av skapelsen,s. 3
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Bønn ved takkofferet
L: Evige Gud, din er jorden og det som fyller den.
Alt vi eier tilhører deg.
Av ditt eget gir vi deg tilbake.
Alle el. L: Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen
Gudstjeneste for Den norske kirke 2011, s.2.16
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.
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
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FORBØNER – TAKKEBØNER (nynorsk)
Klimapilegrimens bøn (nynorsk)
L: Gode Gud, du som har skapt alle ting, vi ber deg: Hjelp oss å sjå nesten vår og skaparverket ditt
med dine auge. Vi har svikta deg og forvaltaransvaret du gav oss. Mange får øydelagt levekåra sine
fordi vi driv rovdrift på ressursane på jorda. Vi veit at dei som har minst skuld i klimaendringane, er
dei som lid mest. Hjelp oss å høyre det ropet du høyrer, å sjå den nauda du ser, og å elske nesten vår
som oss sjølv.
Gud, du som har lova oss at ditt rike skal kome til jorda, send din livgivande Ande og gi oss
nyskapande krefter. Hjelp oss å dele håpet om rettferd. Sjå i nåde til og styrk alle som arbeider for
rettferd. Gi leiarane i verda visdom, omtanke og mot til å verne jorda for komande generasjonar. Vis
oss at vi alle kan gjere noko positivt der vi er, og gi oss kraft så vi gjer ord om til handling.
Amen.
Skriven i anledning Klimapilegrim 20152
Vekk oss til vern om di elskelege jord
Gud, vekk oss
til vern om den jorda du elskar.
Av jorda gir du oss dagleg brød, det som er vakkert for auget, og ein stad å høyre til.
Gi di kyrkje mot og makt
til å reise seg mot griske grep mot jorda
og å gå i rette med lygn og likesæle.
Lat oss stå oppreiste for sanning,
fridom og rett
og gi alle menneske ei god framtid!
Amen.
Rolf Erik Hanisch, sokneprest, Den norske kyrkja
Til nynorsk ved Norunn Stendal Aksnes

Ein gartners bøn
Ved morgongry lei oss til livsens hage, så vi kan
luke bort det overflødige
dra opp urettferda ved rota
vatne det visne
gje næring til det falmande
tømme ut dei giftige frøa
og ved dagens slutt, kvile og beundre Guds hage
Frå Metodistkyrkja si Ressursperm GRØNN,
Modul 2, Feiring av skapelsen,s. 3
Omsatt til nynorsk
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Takkeoffer frå kyrkjelyden
L: Evige Gud, di er jorda og det som fyller henne.
Alt vi eig høyrer deg til.
Av ditt eige gjev vi deg attende
Alle el. L: Ta imot oss og gåvene våre i Jesu namn. Amen
Gudstjeneste for Den norske kyrkje 2011
Takkebøn
For jorda, havet og himmelen, i harmoni og fargeprakt,
takkar vi deg, Gud.
For det evige som strøymer gjennom den materielle verda,
takkar vi deg, Gud.
For din herlegdom som strålar inn i tida
takkar vi deg, Gud.
For naturen sine under, for flokkane av dyr, spirande planter,
syngande fuglar, og den mektige krafta i byane
takkar vi deg, Gud.
For Han som du sende til å gjenreise liva våre
då vi hadde falle bort frå godheita i det som var skapt,
takkar vi deg, Gud.
For freden ved din ande
som gjer opprørde vann stille,
takkar vi deg, Gud.
For æra du syner oss
ved livet som stig opp i æva sitt tidevatn,
takkar vi deg, Gud.
For at du gjev oss plass og rom, som stjerner i sine banar,
omgjeve av kjærleiken din,
takkar vi deg, Gud.
Ray Simpson, Rytmen din, bøna di, overs. O.S.Bjørlykke, Verbum 2007
Omsatt til nynorsk
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