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Præludium. Bruden føres ind eller parret kommer ind og sætter sig i koret.
Indgangssalme.
Hilsen. Præsten siger: “Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens
fællesskab være med Jer alle!”
Indledende bøn.
Tekstlæsninger (alle rejser sig):
Således står der skrevet:
“Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og
dyrene sagde han: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske
over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på
jorden.« Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og
kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem.”
Og vor Herre Jesus Kristus siger:
“Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde:
»Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét
kød«? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et
menneske ikke adskille.”
Og apostlen Paulus skriver:
“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.”
Salme.
Tale. Efter talen træder brudeparret frem foran alteret.
Tilspørgsel og erklæring.
Præsten:
Så tilspørger jeg dig N.N. (brudgommens navn):
Vil du have N.N. (brudens navn), som hos dig står,
til din ægtehustru? - Ja!

Vil du elske og ære hende,
og leve med hende både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru,
indtil døden skiller jer ad? - Ja!
Ligeså tilspørger jeg dig N.N. (brudens navn):
Vil du have N.N. (brudgommens navn),
som hos dig står, til din ægtemand? - Ja!
Vil du elske og ære ham,
og leve med ham både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand,
indtil døden skiller jer ad? - Ja!
Så giv hinanden hånd derpå!
Brudeparret giver hinanden højre hånd og præsten lægger sin hånd på deres hænder og
siger:
“Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet
dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg
jer at være ægtefolk både for Gud og mennesker.”
Evt. kan der her udveksles ringe.
Forbøn.
Parret knæler på knæfaldet foran alterskranken og præsten lægger sine hænder på deres
hoveder og siger:
“Lad os alle bede!”
“Almægtige Gud,
som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab
og velsignede dem,
vi beder dig, velsign denne brud og brudgom;
lad dem altid leve af din nåde
og i indbyrdes kærlighed.”
Til sidst bedes Fadervor, hvorefter parret rejser sig og sætter sig på deres (nye) pladser.
Salme.
Afsluttende bøn.
Velsignelse. Alle rejser sig.
Udgangssalme, postludium og udgang.
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B= Brud
G= Gom
F= Forlover
L= Brudens ledsager
P= Præsten
X= Tom
***
Populære bryllupssalmer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11: Nu takker alle Gud
15: Op al den ting
122: Den yndigste rose er
funden
290: I al sin glans nu stråler
solen
402: Den signede dag med fryd
vi ser
749: I østen stiger solen op
750: Nu titte til hinanden
700: Jeg ved en blomst
703: Det er så yndigt at følges
ad
704: Jert hus skal I bygge
494: Kærlighed fra Gud
706: I blev skab som mand og
kvinde

Kan også foreslås:
•
•
•
•
•
•
•

234: Som forårssolen morgenrød
321: O kristelighed
375: Alt står i Guds faderhånd
696: Kærlighed er lysets kilde
736: Den mørke nat forgangen er
753: Nu rinder solen op af
østerlide
699: Gud du som lyset og dagen
oplod

Søg gerne yderligere inspiration på
www.dendanskesalmebogonline.dk

NÅR BRUDEN FØRES IND:
Der henvises til omstående tegninger:
Ca. et kvarter før det fastsatte tidspunkt ankommer brudgommen med sit vidne. De
tager plads på de to stole i højre side. De øvrige gæster tager plads på
kirkebænkene.
Til sidst, men ikke for sent, ankommer bruden til våbenhuset med sit vidne. Når alt er
parat åbnes dørene, orglet spiller og alle rejser sig, mens bruden føres op ad
kirkegulvet. Hun sætter sig over for brudgommen med sit vidne ved siden af. Som
regel har bruden sin højre arm under vidnets venstre.
Efter præstens tale træder brud og brudgom frem foran knæfaldet. Bruden kan
aflevere sin buket til sit vidne, der så lægger den på sin egen stol og går over og
sætter sig på den stol, hvor brudgommen sad.
Efter ægteskabets indgåelse sætter parret sig sammen i brudens side. Han nærmest
alteret, hun hvor hendes buket nu ligger.
Når det hele er overstået, fører brudgommen bruden ud ved sin højre side.
Umiddelbart efter følger vidnerne og deres nærmeste.

