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VIELSESRUTUAL
Før vielsens har parret haft samtaler med præsten ift. hvad det vil sige at indgå ægteskab.
Herunder, at der skal ansøges om ”Prøvelsesattest” ved Kommunen.
Efter vielsen underskrives ”Ægteskabsbogen” af parret, samt de to vidner, der har overværet
vielsen. ”Ægteskabsbogen” sendes videre til kommunen.
Følgende er selve vielsesritualet, som flettes ind i den kirkehandling, som aftales med brudeparret.
Joe: Jeg vil gerne minde jer om alvoren og helligheden i det løfte, som i nu overfor at give
hinanden. Ægteskabet er indstiftet af Gud, og det er Gud, som i sin visdom sammenføjer mand og
kvinde. I 1. Mosebog 127-28 kan vi læse følgende:
Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han
dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og
underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«
Jesus siger i Matthæusevangeliet 195-6
“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.”
Joe til XY:
Så tilspørger jeg dig, XY, vil du have XX som står ved din side, til ægtehustru ? XY: (svarer)
Joe: Vil du elske og ære hende, leve med hende i medgang og modgang, i glæde og sorg, i hvad
lykke Gud vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru ?
XY: (svarer)
Joe: Vil du omgive hende med kærlighed, troskab og hjælpsomhed, indtil døden skiller jer ad ?
XY: (svarer)
Joe til XX:
Så tilspørger jeg også dig, XX, vil du have XY, som står ved din side, til ægtemand ?
XX: (svarer)

Joe: Vil du elske og ære ham, leve med ham i medgang og modgang, i glæde og sorg, i hvad lykke
Gud vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand ?
Eva: (svarer)
Raymond: Vil du omgive ham med kærlighed, troskab og hjælpsomhed, indtil døden skiller jer ad
?
XX: (svarer)

Joe: Så giv hinanden hånden på dette løfte
// XY og XX giver hinanden hånden. Joe lægger sin hånd oven på //
Da i nu har lovet hinanden at leve sammen i et helligt ægteskab og nu åbent bekræftet det overfor
Gud og os, som er her til stede, og givet hinanden hånden derpå, så forkynder jeg jer nu for rette
ægtefolk at være i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Begravelsesritual
1 Thess 4,13 - 18
v13 Brooder, 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.

