Vielsesritual
Så tilspørger jeg dig, XX: ”Vil du have XX, som hos dig står, til din ægtehustru?”
Svar: ”Ja”.
”Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud
den almægtige til tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden
skiller jer ad?”
Svar: ”Ja”.
Ligeså tilspørger jeg dig XX: ”Vil du have XX, som hos dig står, til din ægtemand?”
Svar: ”Ja”.
”Vil du elske og ære ham, og leve med han 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?”
Svar: ”Ja”.
Så giv hinanden hånden derpå!
Eftersom I har tilsagt hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu bekræftet dette for
Gud og for os, som er her til stede og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer nu at
være ægtefolk, både for Gud og mennesker.
Evt:
Lad disse ringe være et ydre tegn på jeres pagt med Gud og med hinanden.
Bøn
Velsignelse:
Herren velsigne dig og bevare dig
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred

Note:
Vielsen udføres af en præst med vielsesbemyndigelse.
Ægteparret skal begge være fyldt 18 år ved ægteskabets indgåelse, og vielsen skal overværes
af mindst to vidner.

Begravelsesritual
1 Thess 4,13 - 18
v13 Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om
dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de
andre, der ikke har noget håb. v14 For så sandt som vi
tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus
føre de hensovede sammen med ham. v15 For det
siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og
endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud
for de hensovede. v16 For Herren selv vil, når
befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds
basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde
i Kristus, skal opstå først. v17 Så skal vi, der lever og
endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem
for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være
sammen med Herren. v18 Trøst derfor hinanden med
disse ord.
XX, så overgiver jeg dig til hvile i jordens skød. Hvil i
fred til opstandelsens morgen.
For, af jord er du kommet.
Til jord skal du blive.
Af jorden Jesus din frelser igen lade dig opstå til evigt
liv.
FADERVOR.
DEN APOSTOLSKE VELSIGNELSE:
Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

