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Vejledende ordning

tilspørgsel
Præsten siger:
N. N. og N. N.! I har allerede indgået ægteskab
og er i dag kommet ind i Guds hus for at bede om
Guds velsignelse over jeres samliv.
Så spørger jeg dig, N.N.:
Vil du elske og ære N.N. og følges med hende/ham
både i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad?
– Ja!
Ligeså spørger jeg dig, N.N.:
Vil du elske og ære N.N. og følges med hende/ham
både i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad?
– Ja!

fadervor
Fred være med jer!

velsignelse

Ordningen er vejledende, mens tilspørgsel, fadervor og velsignelse foretages
i overensstemmelse med det autoriserede ritual ovenfor.
De angivne kollekter og læsninger kan udskiftes med andre.
Forud for velsignelsen kan der kimes eller ringes efter stedets skik.

indgang (præludium)

bibellæsning

indgangssalme

Kan vælges i samråd med parret – kan læses
af parrets familie, venner eller af præsten.

hilsen
Præsten:
Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab
være med jer alle!

indledningskollekt
Gud, kærlighedens ophav!
Tak for de mennesker, der er blevet
vores liv og vilkår,
for hvert kærligt blik, hvis lys vi er modnet i,
og for hvert møde, der har åbnet verden.
Du, som har skabt os til fællesskab,
vi beder dig:
Spænd din velsignelse ud over os.
Lad kærlighedens kilde blive ved med at
strømme frit imellem os
til næring for det liv, vi skal leve sammen.
Amen.
Eller

Note: Præster, der af teologiske grunde ikke ønsker at bruge dette ritual,
er fritaget fra at bruge det.

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for livet, du gav os,
og for alle dem, der har vist os kærlighed
fra vi var børn og indtil i dag.
Vi beder dig:
Giv os stadig, hvad vi behøver,
og forny daglig vor indbyrdes kærlighed
ved Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer
i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Amen.

Matt 5,13-16; Matt 6,24-34; Mark 12,28-34;
Joh 15,9-17; Rom 12,9-18; Rom 15,7;
1 Kor 13; Gal 3,26-28; Gal 6,2-5; Kol 3,12-14;
1 Thess 5,14-18; 1 Joh 4,7-11; 1 Joh 4,19;
1 Mos 1,26ff; Ruth 1,16-17a; Sl 8,2-10;
Sl 85,9-12; Sl 100,1b-5; Sl 104,24-33;
Højs 8,6-7; Ez 36,26-28

tale
salme
tilspørgsel
Præsten siger:
N.N. og N.N.! I har allerede indgået ægteskab
og er i dag kommet ind i Guds hus for at bede
om Guds velsignelse over jeres samliv.
Så spørger jeg dig, N.N.:
Vil du elske og ære N.N. og følges med hende/
ham både i medgang og modgang, indtil
døden skiller jer ad?
– Ja!
Ligeså spørger jeg dig, N.N.:
Vil du elske og ære N.N. og følges med
hende/ham både i medgang og modgang,
indtil døden skiller jer ad?
– Ja!

