Vielse af par af samme køn
Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 2012

TILSPØRGSEL og ERKLÆRING
Præsten siger:
Så spørger jeg dig, NN:
Vil du have NN som ægtefælle?
- Ja!
Vil du elske og ære hende/ham og følges med hende/ham både i medgang og
modgang, indtil døden skiller jer ad?
- Ja!
Ligeså spørger jeg dig, NN:
Vil du have NN som ægtefælle?
- Ja!
Vil du elske og ære ham/hende og følges med ham/hende både i medgang og
modgang, indtil døden skiller jer ad?
- Ja!
Så giv hinanden hånd derpå!
Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger:
I har allerede lovet hinanden at ville leve sammen, og nu har I bekræftet det for Gud
og for os, som er her til stede, og har givet hinanden hånd derpå.
Derfor forkynder jeg jer at være ægtefæller både for Gud og mennesker!
Her kan parret eventuelt give hinanden vielsesringe.
FADERVOR
Fred være med jer!
VELSIGNELSE

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

Vielse af par af samme køn
Vejledende ordning
Ordningen er vejledende, mens tilspørgsel, erklæring, fadervor og velsignelse
foretages i overensstemmelse med det autoriserede ritual ovenfor.
De angivne kollekter og læsninger kan udskiftes med andre.
Kirkelig vielse foretages af en præst i nærværelse af mindst to vidner.
Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets skik.
INDGANG (præludium)
INDGANGSSALME
HILSEN
Præsten:
Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab
være med jer alle!
INDLEDNINGSKOLLEKT
1.
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.

2.
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.
BIBELLÆSNING
Kan vælges i samråd med brudeparret – kan læses af brudeparrets familie, venner
eller af præsten.
Matt 5,13-15; Mark 12,28-34; Johs 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 Joh 4,7-8; 1 Joh 4,19; Sl 8,2-10; 1. Mos 1,26ff; Sl
85,9-12; Sl 100b-5; Sl 104,24-33; Rut 1,16-17; Højs 8,6-7; Ez 36,26-28
TALE
SALME
TILSPØRGSEL og ERKLÆRING
Præsten siger:
Så spørger jeg dig, NN:
Vil du have NN som ægtefælle?
- Ja!
Vil du elske og ære hende/ham og følges med hende/ham både i medgang og
modgang, indtil døden skiller jer ad?
- Ja!
Ligeså spørger jeg dig, NN:
Vil du have NN som ægtefælle?
- Ja!
Vil du elske og ære ham/hende og følges med ham/hende både i medgang og

modgang, indtil døden skiller jer ad?
- Ja!
Så giv hinanden hånd derpå!
Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger:
I har allerede lovet hinanden at ville leve sammen, og nu har I bekræftet det for Gud
og for os, som er her til stede, og har givet hinanden hånd derpå.
Derfor forkynder jeg jer at være ægtefæller både for Gud og mennesker!
Her kan parret eventuelt give hinanden vielsesringe.

Forbøn
Mens parret knæler, siger præsten med håndspålæggelse:
1.
Gud,
du livets og kærlighedens kilde!
Vi beder dig:
Velsign NN og NN.
Giv dem nåde og lykke både til krop og sjæl.
Lad dem leve af din kærlighed,
så de mærker din velsignelse,
når de nu sammen slår følge ind i de nye dage.
Vær med dem, indtil du møder dem ansigt til ansigt.
2.
Kære himmelske Fader!
Giv NN og NN lykke og velsignelse både til krop og sjæl.
Hjælp dem med at være tro mod hinanden
og tjene dig i alle forhold,
så de må leve som dine børn
og engang samles hos dig i dit rige.

3.
Almægtige Gud,
du har skabt os og velsignet os.
Vi beder dig:
Velsign NN og NN.
Lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed.
FADERVOR
Fred være med Jer!
SALME
AFSLUTNINGSKOLLEKT
1.
Gud!
Vi takker dig for verden,
som du har skabt og velsignet.
Lad NN og NN leve deres tid i din verden
sammenslynget i kærlighedens bånd.
Lad dem blive båret af din tro og dit håb
og gå dagene og årene i møde
fyldt af glæde og mod.
Lær dem tålmodighed
og hjælp dem med at bære hinandens byrder.
Lad dem elske og prise dig,
Gud Fader, Søn og Helligånd,
du, som er fra evighed til evighed.
2.
Gud!
Din kærlighed er uden begyndelse og ende.
Vi takker dig for de to, der i dag har klædt sig i bryllupsdragt.
Vis os, hvad kærligheden er, og hvad den vil.
Lad deres ja til hinanden være et ekko af dit ja til alle.
Vi beder dig:
Læg nu dagligt en tak i deres hjerter og på deres læber,

så de morgen efter morgen står op og tager imod livet fra dig,
sådan som det vil vise sig for dem på gode og onde dage.
Klæd os i dit lys,
så vi møder dig og hinanden med et ja,
du, som er fra evighed til evighed.

Menigheden svarer:
Amen.

VELSIGNELSE
UDGANGSSALME
UDGANG (postludium)

