
Skaperverkets dag 
 

Dagens bønn1: 

L: Evige Gud, 
Du skapte himmelen og jorden og alt som lever. 
Vi ber deg: Gi oss glede over ditt skaperverk 
og åpne våre øyne for livets under, 
så vi ikke utarmer naturen, 
men  med takk tar vare på dine gaver og deler dem rettferdig, 
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, 
som med deg og Den hellige ånd lever og råder, 
én sann Gud fra evighet til evighet.  
A: Amen 

 

Salmeforslag: 

263 Å Gud, for jord og alter, 278 Herre Gud, 243 Gud skapte livet, 292 Den prektigkledde, 
298 Se universets Herre, 304 Når heile verda, 320 Ærens konge, 334 Du er mi øy i havet, 
Gud, 718 Du ga oss perlen, 724 Stjernene lyser, 726 Menneske, du som har kunnskap, 781 
Hvem har skapt, 845 Så grønn en drakt, 854 No stig vår song 
 

Forbønnsforslag: 

Forbønn hentet fra Bærekraftsboka2 

 

ML/ L: Gud, du som har gitt liv til alt som yrer og kryper og flyr,  
vekk i oss ærefrykt for alt levende.  
Hjelp oss å trå varsomt og la mangfoldet leve.  
Takk for at alt hører med i helheten.  
Lær oss å finne vår plass i din myldrende verden.  
Alt og alle i dine hender,  
M: Menighetssvar 
 
Jesus Kristus, du som ikke gjør forskjell på folk,  
gjør oss mer lik deg. Gi oss visdom og vilje til å dele.  
La grådigheten gi tapt for rettferd,  
og gi oss mot til å ta imot hverandre på tvers av det som skiller oss.  
Alt og alle i dine hender,  
M: Menighetssvar 

 

Hellige Ånd, du som er til stede der mennesker møtes,  
gå gjennom våre gater og dans på våre torg.  
Hjelp oss å bygge trygge byer med rom for alle.  
La planter og trær, håp og framtid spire her vi bor.  
Alt og alle i dine hender,  
 

 
1 Dagens bønn for skaperverket. Alternativt anbefales Dagens bønn for 21. s. i Treenighetstiden. 

 
2 http://bærekraftsboka.no/  

http://bærekraftsboka.no/


M: Menighetssvar 

 


