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Når det er velsignelse af et borgerligt ægteskab, gælder følgende: 
Det med rødt fjernes og det med grønt sættes ind i stedet. 

 
Præludium med indgang. 
 
Kære [Brudens navn] og [Brudgommens navn]. I er kommet til LM-Kirken Vestbornholm 
for at indgå Ægteskab / for at få velsignet jeres ægteskab.  
Vi er samlet her for at glæde os sammen med jer.  
Vi skal høre, når I giver løfterne til hinanden og bede om Guds velsignelse over jer og jeres 
hjem. 
 
Vi vil hilse jer med følgende vers. (Én af henvisningerne vælges) 
 
A: Salme 36, vers 8-10 

v8 Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud! 
   Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge. 

v9 De mætter sig ved overfloden i dit hus, 
   du lader dem drikke af din herlige bæk; 

v10 for hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset. 
 

B: Salme 118, vers 1 og 24 samt Johannes Evangeliet kapitel 4 vers 16b: 
v1 Halleluja. Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid.  
Det er underfuldt for vore øjne. 
v24 Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den. 
v16b Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden,  
bliver i Gud, og Gud bliver i ham. 

 
Sang/salme 
 
Ægteskabet er en af Guds gode gaver til os. At leve sammen som mand og kvinde er at leve 
i tillid og kærlighed, dele glæder og sorger og trofast stå ved hinandens side livet igennem.  
Lad os videre høre fra Guds ord. 
 
2-4 af de følgende tekster fra Bibelen: 
 
A: 1 Mos 1,27-28a:  

Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand 
og kvinde skabte han dem. v28 Og Gud velsignede dem og sagde til dem: 
»Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; 
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B: Matt 19,4-6  
Han sagde: »Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som 
mand og kvinde v5 og sagde: ›Derfor skal en mand forlade sin far og mor og 
binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød‹? v6 Derfor er de ikke længere 
to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke 
adskille.« 
 

C: Gammeltestamentelig tekst ønsket af brudeparret 
 
D: Nytestamentelig tekst ønsket af brudeparret 
 
Sådan lyder Herrens ord. 
Der skal mindst indgå én fra hvert af de to testamenter.  
Skriftlæsningerne kan læses af medlemmer af bryllupsfølget. 
Brudepar og menighed sidder under læsningen. 
 
Evt. Sang/Salme eller noget instrumentalmusik 
 
[Tale] 
 
Kom frem, så vi kan høre jeres løfter til hinanden og bede om Guds velsignelse over jer og 
over jeres hjem. 
 
Brudeparret går frem til knæfaldet. 
 
For Guds ansigt og i disse vidners nærvær spørger jeg dig, [brudgommens fulde navn]: Vil 
du have [brudens fulde navn], som står ved din side, til din ægtefælle? - Ja. 
 
Vil du elske og ære hende og være trofast hos hende i medgang og modgang, indtil døden 
skiller jer af? - Ja 
 
Ligeså spørger jeg dig, [brudens fulde navn]: Vil du have [brudgommens fulde navn], 
som står ved din side, til din ægtefælle? - Ja 
 
Vil du elske og ære ham og være trofast hos ham i medgang og modgang, indtil døden 
skiller jer af? - Ja 
 
Så giv hinanden hånden på det. 
 
Brudeparret vender sig mod hinanden og giver hinanden højre hånd. 
Liturgen ligger sin hånd på brudeparrets hænder. 
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For Guds ansigt og i disse vidners nærvær har I nu lovet hinanden at I vil leve 
sammen i Ægteskab, og har givet hinanden hånden på det. Derfor erklærer jeg jer for at 
være ægtefolk. 
 
Så velsigne Gud jer til at leve ret i jeres ægteskab! 
 
Som kristne ægtefolk skal I vise al god troskab imod hinanden både i medgang og modgang. 
I jeres liv sammen skal I altid huske på Bibelens trøst og opmuntring, når det hedder: ”Sig 
altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Vær ikke bekymrede for noget, men 
bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. 
Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. 
Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov! Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige 
og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over 
med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. 
Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som 
er fuldkommenhedens bånd.” 
 
Undlades hvis parret ikke ønsker det. 
Giv nu hinanden ringene, som skal være tegn på løftet om troskab. 
Hver af dem sætter ringen på den andens finger. 
 
Lad os alle bede. 
 
Ægteparret knæler. 
 
Gode Gud, du som har indstiftet ægteskabet og velsignet denne kvinde og mand, vi beder 
dig: Lad din velsignelse hvile over [Brudgommens navn] og [Brudens navn] som her 
knæler for dit ansigt. Fyld dem med din kærlighed, og velsign deres hjem. Se til dem i nåde, 
og styrk dem med din Ånd, så de i gode og dårlige dage sætter sin lid til dig, holder trofast 
sammen og hjælper hinanden frem mod det evige liv. Hjælp dem at holde de løfter de har 
givet hverandre, så deres ægteskab kan fyldes af tillid, omsorg og glæde. Giv dem evnen og 
viljen til at bygge deres hjem i fred, så det bliver et sted hvor (børn kan vokse op i tryghed 
og) familie og venner kan finde fællesskab. Du som er vejen, sandheden og livet, lad dem 
vandre i din sandhed. Du som tilgiver og læger alle sår, hjælp dem til at tilgive hinanden. Du 
som er kærlighedens kilde, giv dem og alle ægtefolk at de må vokse og modnes i kærlighed. 
Lad os sammen bede:  
Vor Fader, du som er i himlene! 
Helliget blive dit navn, 
komme dit rige, 
ske din vilje som i himlen  
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således også på jorden; 
giv os i dag vort daglige brød, 
og forlad os vor skyld, 
som også vi forlader vore skyldnere, 
og led os ikke ind i fristelse, 
men fri os fra det onde. 
For dit er Riget og magten og æren i evighed! 
Amen. 
 
Evt. indslag ved deltagere. 
 
Sang/salme 
 
Liturgen vendt mod menigheden 
 
Lad os alle rejse os og modtage velsignelsen. 
Herren velsigne dig og bevare dig. 
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. 
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. 
Amen. 
 
Udgang 
Musik, mens ægteparret går sammen ud af kirken. 
 


