
Bønn i anledning TV-aksjonen 24. oktober 

Plan Norge, til arbeid mot barneekteskap 
Bønnene er utarbeidet av Norges Kristne Råd i samarbeid med  

Den norske kirke og Samarbeid Menighet og Misjon 

 
Variant A:  

Barmhjertige og nådige Gud,  
vi takker og lover deg 
fordi du skapte hvert menneskebarn på underfullt vis  
og vevde oss i mors liv. 

Vi bærer i dag fram for deg  
alle dine døtre rundt om i verden  
som giftes bort mens de ennå er barn og tenåringer.  
De skulle fått gå på skole, leke, utfolde sine evner og modnes med tiden,  
men giftes til byrder deres kropp og sinn er for unge til å bære  
og tvinges til en framtid de ikke valgte selv.  
Jesus Kristus, kom med trøst, frihet, helbred og nye muligheter  
til alle jenter, kvinner, og gutter og menn 
som gjennomlever de smertefulle virkningene  
av tvangsekteskap og tapt barndom.   
 
Hellige Ånd, rør ved hjertene til alle foreldre og foresatte  
som vurderer å gifte bort sine døtre:  
Vis dem vei så de kommer seg ut av fattigdom, 
hjelp dem å stå opp mot skadelige praksiser 
og støtte og ta gode valg for sine barn.  
Styrk samfunnsledere - og oss alle - så vi  
blir gode motkrefter mot undertrykkende holdninger.  

Vi takker deg for Plan Norge sitt arbeid  
i Bangladesh, Nepal, Mali, Niger og Malawi  
og for kirkenes egne organisasjoner som står i den samme kampen. 
Velsign TV-aksjonen i dag 
og la midlene som kommer inn  
virke til likestilling, trygghet og frihet   
i unge jenters og gutters liv. 
 

Hellige Gud, hjelp oss å se at hver barndom er hellig. 
Velsign og beskytt hver jente og hver gutt  
fra overgrep, tvang, vold og smerte.  
Hjelp oss hver enkelt å kjempe for andres rett til trygghet, frihet og glede, ditt navn til ære. 

Amen  

 

  



 

Variant B (kortere):  

Gud vår Skaper,  

vi takker deg fordi du skapte hvert menneskebarn på underfullt vis.  

I dag bærer vi fram for deg 

alle dine døtre rundt om i verden  

som giftes bort mens de ennå er barn og tenåringer, 

går glipp av barndom, utdanning, frihet og selvstendighet 

og tvinges til et liv de ikke selv valgte. 

Jesus Kristus, kom med trøst, helbred og nye muligheter  

til alle som lever med følgene av tvang og tapt barndom. 

Hellige Ånd, rør ved hjertene til alle foreldre 

som vurderer å gifte bort sine døtre: 

Vis dem andre og bedre veier,  

og hjelp dem å støtte og ta valg til det beste for sine barn.  

Velsign Plan Norge sitt arbeid,  

og for kirkens egne organisasjoner som står i den samme kampen. 

Velsign tv-aksjonen i dag,   

så innsamlede midler kan virke til likestilling, trygghet og frihet i  

unge jenters og gutters liv.  

Hellige Gud, takk for hvert barn som fødes, 

hjelp oss å se at barndommen er hellig. 

Velsign og beskytt hver jente og hver gutt  

fra overgrep, vold og tvang.  

Og hjelp oss hver enkelt å kjempe for andres rett  

til trygghet, frihet og glede,  

ditt navn til ære.  

Amen 

 

 


