EKTEVIGSELSRITUALET
Presten: I Faderens og Sønnens  og den Hellige Ånds navn..
Alle: Amen..
Presten: Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn
være med dere alle.

Alle: Og med din ånd.
Bønn

Presten: Gud, du har opphøyet ekteskapet til et sakrament og gjort det til et bilde på
Kristi kjærlighet til sin Kirke. Vi ber for dette brudepar, N. og N.:
N. Hjelp dem til alltid
å leve i troskap mot den kjærlighet de i dag lover hverandre for ditt åsyn.. Ved
Kristus, vår Herre.

Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med
forrettende prest).
Preken
Vigselsseremonien

Presten: Kjære brudepar, dere er kommet til Kirken for at Herren skal sette sitt segl
på deres kjærlighet, med Kirkens prest og denne forsamling som vitner. Kristus
velsigner denne kjærlighet i rikt mål. Han har helliget dere i dåpen, og nå gir han
dere ved et eget sakrament nåde og styrke til å bære ekteskapets plikter i gjensidig og
varig troskap.
I Kirkens nærvær spør jeg dere:
N. og N.,
N. er det av fri vilje og uten tvang dere er kommet hit for å inngå ekteskap?

Brud og brudgom: Ja.
Presten: Vil dere leve som mann og hustru og elske og ære hverandre livet ut?
Begge: Ja.
Presten: Vil dere med kjærlighet ta imot de barn Gud måtte skjenke dere, og oppdra
dem i Kristi og Kirkens ånd?

Begge: Ja.
Presten: Da dere nå har til hensikt å inngå ekteskap, ber jeg dere bekrefte dette
høytidelig for Gud og hans Kirke.

N.,
N. jeg tar deg til ekte og lover å elske
og ære deg, være deg tro og bli hos deg i gode og
onde dager, inntil døden skiller oss ad.
Brudgommen:

N.,
N. jeg tar deg til ekte og lover å elske og
ære deg, være deg tro og bli hos deg i gode og
onde dager, inntil døden skiller oss ad.
Bruden:

Presten: Så gi hverandre hånden på det.
Han legger stolaen på begges hender.

Presten: Det ekteskapet som dere nå har inngått, stadfester jeg og erklærer det for
gyldig i Faderens og Sønnens  og den Hellige Ånds navn..
Og dere som er her til stede, tar jeg til vitne på at denne hellige pakt er gyldig sluttet.
"Hva Gud har sammenføyet, skal mennesker ikke adskille".

Velsignelse av ringene

Presten: La oss be. Herre, velsign disse ringer. Gi at de som skal bære dem, alltid
forblir tro mot hverandre, og lever etter din vilje i gjensidig kjærlighet. Ved Kristus,
vår Herre.

Alle: Amen..
Presten (stenker ringene med vievann): Motta disse ringer som er velsignet under
Kirkens bønn, og gi dem til hverandre. La dem alltid være dere et tegn på det løftet
dere har gitt hverandre.
I Faderens og Sønnens  og den Hellige Ånds navn..

Alle: Amen..

Ta imot denne ring som tegn på min
troskap og kjærlighet til deg.

Brudgommen:

Ta imot denne ring som tegn på min
troskap og kjærlighet til deg.

Bruden:

Forbønner (utarbeides best for anledningen)
Forbønner:
Prest:
I kjærligheten mellom mann og hustru viser Gud oss en avglans av sin
egen evige kjærlighet. I dag har N. og N. viet seg til hverandre i
kjærlighet for alltid. De skal dele med hverandre alt det som livet vil

bringe dem. La oss sammen be Gud velsigne dem og være med dem i
alle de begivenheter som deres samliv vil bringe.

Leser:
Alle:
Leser:

Alle:
Leser:
Alle:
Leser:
Alle:
Leser:

Alle:
Leser:
Alle:
Leser:

Alle:
Leser:
Alle:
Prest:

Kristus er til stede for N. og N. i ekteskapet sakrament. La oss be om at
han vil la dem få kjenne sitt nærvær gjennom hele livet. Vi ber deg.
HERRE, HØR VÅR BØNN
Måtte den nåde som N. og N. mottar i ekteskapets sakrament, alltid
være virksom i dem. Måtte den styrke dem i hverdagen og når deres
ekteskap settes på prøve. Måtte den gi dem forståelse og overbærenhet
overfor hverandre når vanskelighetene melder seg, og fylle dem med
takknemlighet i gledens stund. Vi ber deg.
HERRE, HØR VÅR BØNN
La oss be om at den kjærlighet som N. og N. har for hverandre, må
vokse seg sterk nok til også å omfatte de barn Gud måtte skjenke dem,
og måtte barnene bringe foreldrene glede. Vi ber deg.
HERRE, HØR VÅR BØNN
Ved dette ekteskap er to familier blitt knyttet sammen.. La oss be om at
foreldrene til N. og N. må vokse i kjærlighet og hengivenhet til hverandre og finne i hverandre en kilde til styrke og hjelp. Vi ber deg.
HERRE, HØR VÅR BØNN
La oss be om at vi må lære å verdsette og respektere andres
overbevisning og tro. Måtte den kjærlighet og forståelse som familiene
har for hverandre, bringe nærmere den dag som Kristus så frem til, da
det skal være én hjord og én hyrde. Vi ber deg.
HERRE, HØR VÅR BØNN
La oss be for N’s og N’s venner, og særlig for dem som har brakt dem
sammen.. Måtte Gud skjenke dem sitt evige vennskap. Vi ber deg.
HERRE, HØR VÅR BØNN
La oss be om at alle ektefolk som er til stede her i dag, må bli minnet
om sin egen bryllupsdag, slik at de kan takke Gud for den lykke han
har latt dem oppleve, og at de kan bli bundet stadig sterkere sammen..
Vi ber deg.
HERRE, HØR VÅR BØNN
La oss be for våre kjære som har forlatt oss. Måtte Gud gi dem evig liv
hos seg. Vi ber deg.
HERRE, HØR VÅR BØNN
Allmektige Gud, himmelske Far. Du har innstiftet ekteskapets
sakrament og vil at mann og kvinne skal være ett. Med din
guddommelige velsignelse har du stadfestet denne pakt. Vi ber om at

du bevarer ekteskapets hellighet blant oss efter din vilje. Gi disse
ektefolk lykke og velsignelse for sjel og legeme, så de lever med
hverandre i trofast kjærlighet både i medgang og motgang. Hjelp dem
og alle ektefolk å tjene deg i alle ting, og til sist samles hos deg i ditt
evige rike. Ved Kristus, vår Herre.

Alle: Amen
Ame
Presten: Herre, hør vår bønn..
Alle: Og la vårt rop nå frem til deg.
Presten: Allmektige Gud, du som er verdens skaper og alle tings Far, du skapte
mennesket i ditt bilde, til mann og kvinne skapte du dem. Ved Kristus, din Sønn,
helliget du ekteskapet og gjorde det til et tegn på den evige pakt du inngikk med
Kirken, ditt folk, ved din Sønns lidelse, død og oppstandelse.
Se i kjærlighet til denne kvinne som du gjorde til din datter i dåpen og som nå er blitt
forenet med sin mann i ekteskapets hellige sakrament.
Fyll henne med din kjærlighet og din fred. Gi at hun må vitne om Det glade budskap
ved sitt liv, på samme måte som kvinnene ved graven bragte Evangeliet om Kristi
oppstandelse til apostlene.
Bevar i din kjærlighet denne mann som har gitt sin hustru løfte om evig troskap. Gi
at han må vise henne tillit og respekt, behandle henne som sin like, og elske og ære
henne som Kristus elsker sin brud, som er Kirken..
Himmelske Far, gi at de alltid må leve i trofasthet mot dine bud. Gjør dem trofaste i
ekteskapet, og levende i troen slik at de ved sitt liv kan bære vitnesbyrd om
Evangeliet.
(Velsign dem med barn, hjelp dem til å være gode foreldre, og la dem leve så de får
se sine barns barn..)
Måtte de etter en lykkelig alderdom, få del i livets fylde sammen med alle dine
hellige. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Presten: Gud, vår evige Far, bevare dere i enhet og gjensidig kjærlighet, så Kristi
fred kan være hos dere og bo i dere hjem.

Alle: Amen..
Presten: Måtte deres barn bli dere til velsignelse, venner trøste og glede dere og alle
mennesker leve i sann fred med dere.

Alle: Amen..
Presten: Måtte dere vitne om Guds kjærlighet i verden, så ulykkelige og fattige kan
finne hjelp hos dere og en gang med takk ta imot dere i Guds evige boliger.

Alle: Amen..

Presten: Den allmektige Gud, Faderen, Sønnen  og den Hellige Ånd, velsigne dere
alle.

Alle: Amen..
(Se ellers brudemessen i Messeboken side 803)

