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Vielsesceremoni
Til forsamlingen:
Lad os stå op sammen og bede til Gud vor fader.
Bøn:
Vor himmelske fader, vi takker dig for det privilegium at være i Kristi Legeme. Nu kommer vi sammen for, at
se det under som din Ånds kærlighed og kraft skal virke i dette pars liv. Vi lover, priser og tilbeder dig, for din
Hellige Ånds kraft i vore liv. Ham der har ført os ind i en enhed med Faderen og Sønnen, og ind i en enhed
med hinanden. Vi takker dig for det i Jesu mægtige navn.
Til forsamlingen:

Vær så god at tage plads

Til brudeparret:
Når jeg nu læser jeg op af skriften fra Efeserbrevet 5. kap. vil jeg, at I lytter opmærksomt til disse ord. Guds
ord skal tages imod i tro. Det verdslige system anser, at ægteskabet kun er en lovlig kontrakt, men der er noget
langt mere end det. Det er en åndelig pagt og det tager vi ikke overfladisk på.
Når ord af tro udtales i overensstemmelse med Guds ord mellem to pånyfødte kristne, kommer Guds kraft i
funktion. Et under sker, når disse tos tro forløser Guds kraft, Gud ser til og ærer deres tro og fører dem ind i
en forening med hinanden.
Så lad os nu lytte opmærksomt til disse ord:
Ef.5:23-33: ”Underordner jer under hverandre i ærefrygt for Kristus, I hustruer skal underordne jer under jeres
mænd i alt. I mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus elskede menigheden og gav sig selv hen for den, idet
han rensede den i vandbadet ved ordet, og for at han således kunne fremstille menigheden for sit åsyn som
herlig, uden plet og rynke eller noget sådan, nej den skulle være hellig og dadelfri.
På samme måde bør mændene elske deres hustruer som deres egne legemer; den som elsker sin hustru, elsker
sig selv. Ingen har jo nogensinde hadet sit eget kød, men han giver det føde og har omhu for det, ligesom
Kristus har for menigheden, fordi vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin fader og moder
og holde sig til sin hustru, og disse to skal blive ét kød. Den hemmelighed der ligger heri er dyb; jeg sigter
hermed til Kristus og menigheden. Dog skal også I hver især elske sin hustru som sig selv; men hustruen skal
have respekt for sin mand.”
Til Budgommen: Har du taget imod Jesus Kristus, som din personlige Herre og Frelser, og taget imod Den
Hellige Ånd at bo i dig?
Brudgommen: Ja.
Til bruden: Har du taget imod Jesus Kristus, som din personlige Herre og Frelser, og taget imod Den Hellige
Ånd at bo i dig?
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Bruden: Ja.
Til brudeparret: Gennem jeres bekendelse har I nu offentligt bekræftet, at Jesus Kristus er herre og frelser. Når
mennesker gennem tro lader sig forene med Jesus Kristus, så er de efter Guds eget ord renset i Jesu blod. De
står rene ind for Gud, som Adam og Eva i Edens Have inden de faldt i synd. Bibelen siger, at om nogen er i
Kristus, så er han en ny skabning, det gamle er forbi og noget nyt er blevet til. Et under skete, da I tog imod
Jesus i jeres liv. Den Hellige Ånd fødte jer på ny og den samme kraft som opvakte Jesus fra de døde forenede
jer med Jesus og gav jer hans liv. Skriften siger, at I er én ånd med ham. I er hans og han er jeres. I er ét med
ham.
Frist aldrig eller sæt spørgsmålstegn ved denne forening. Guds kærlighed siger aldrig: ”Jeg elsker dig, men
elsker du virkelig mig?” Gud kærlighed siger: ”Jeg elsker dig.” Den spørger ikke, sæt ikke spørgsmålstegn ved
dette under. Noget helligt, noget udover det synlige vil ske i jer gennem Guds Ånd, og dette re noget meget
vidunderligt.
Til forsamlingen: I Guds, den almægtiges øjne, er disse to rensede i Lammets blod. De har bedt, og ind for
Herren Gud selv, tror de af hele deres hjerte, at det er Guds perfekte vilje for dem at forenes.
De har fattet deres beslutning, så fra denne stund og til evigheden træffer ind, så formaner jeg jer som
forsamling, til at gøre alt som står i jeres mangt for, at sørge for denne forening forbliver solid, særk og lykkelig.
Ve over den person, som vil angribe denne forening og være årsag til, at den bliver noget andet end
fremgangsrig i Guds øjne. Ægteskabet er et under, og det er indstiftet af Gud.
Til forsamlingen:

Stå op! (brudebuketten afleveres)

(Løfterne)
Til brudegommen: ____________________ Tager du ___________________
som din ægte hustru? At elske og ære hende som Kristus elskede menigheden, at beskytte hende og have
omsorg for hende resten af jeres liv?
Brudgommen: Ja!
Til brudgommen: Vend dig da til hende og giv denne bekendelse af din tro:
Jeg __________________ forlader nu min fader og moder efter Guds ord, og forener mig med dig, for at
være din mand. Fra denne stund skal vi være ét.
Til bruden: ______________________ Tager du ____________________
som din ægte mand? At elske og underordne dig ham som ind for Herren, og vise respekt for ham som hovedet
for denne forening resten af jeres liv.
Bruden: Ja!
Til bruden: Vend dig da til ham og giv denne bekendelse af din tro:
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Jeg ___________________ forener mig med dig efter Guds ord, for at elske og underordne mig dig og blive
din hustru. For denne stund skal vi være ét.
Til begge: En ring er en kostbar ting og denne ring er et tegn på jeres tro og jeres kærlighed. Den er lavet af et
kostbart metal. Den er en uendelig cirkel, som symboliserer Guds uendelige kærlighed, en kærlighed som
aldrig ophører.
Kærligheden er ikke selvisk, pralende eller opblæst. Det er denne Guds kærlighed og Guds tro, som virker at
også Guds kraft bliver aktiv og virksom i jeres liv. I skal bære jeres ringe, som en stadig påmindelse om jeres
tro og den trosbekendelse, som I her har aflagt ind for hverandre og ind for Gud. Ægteskabet har en fjende,
men Guds ord siger: ”Hold altid troens skjold foran jer, med det skal i få alle den ondes brændende pile
slukket.” ”Stå ham imod. Giv ham ingen plads og intet råderum nogensinde. Da skal han flygte fra jer.”
Til brudgommen: Tag denne ring, sæt den på hendes finger og sig dette til hende: Med denne ring bliver jeg
viet med dig. Den er et udtryk for min kærlighed til dig, og et udtryk for den tro, som jeg nu forløser i Jesu
navn.
Til bruden: Tag denne ring, sæt den på hans finger og sig dette til ham: Med denne ring bliver jeg viet med
dig. Den er et udtryk for min kærlighed til dig, og et udtryk for den tro, som jeg nu forløser i Jesu navn.
Til brudgommen: En ring kan betyde forskellige ting. Den kan være et tegn på uendelig kærlighed eller en
lænke. Jeg formaner, at du aldrig glemmer, at denne kvinde står ved din side og ikke under dine fødder. Du
har ansvaret for, at være hoved for denne forening. Det er et åndeligt ansvar. Du skal bære den som en
påmindelse om, at hun er din medhjælper. Ringen må ikke være en dominans lænke, men en påmindelse om
tro og kærlighed.
Evt. Nadver: 1. Korinterbrev 11:23-26
Til brudeparret: Tag hinandens hænder.
Som Jesu repræsentant in for den almægtige Gud og i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn erklærer
jeg jer nu som mand og hustru.
Til forsamlingen: Tag plads!
Vielsestale: _________________________
Til forsamlingen:

Stå op

Velsignelsen:
Galaterbrevet kap. 3 siger, at Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse, idet han blev gjort til en forbandelse
for os, så at Abrahams velsignelse skulle komme over hedningerne gennem Jesus Kristus, så at vi skulle bliver
arvinger til løftet om Ånden. 1. Peters brev kap 3 siger, at en mand og hustrue er arvinger sammen til livets
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nåde. Jeg skal nu læse den velsignelse over jer, som er jeres ejendom og arvelod. I henhold til Femte Mosebog
kap. 28, så kommer alle disse velsignelser over jer, hvis I lytter til Herren jeres Guds stemme:
Brudeparret Knæler
”Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken. Velsignet være frugten af dine moderliv og
frugten af din jord og frugten af dit kvæg, dine oksers afkom og dine fårs tillæg. Velsignet være din kurv og
dit dejtrug. Velsignet være du, når du kommer hjem, og velsignet være du, når du går ud. Herren vil slå de
fjender foran dig, som rejser sig imod dig; ad én vej rykker de ud imod dig, men ad syv veje skal de flygte
for dig. Herren vil befale velsignelsen at bo hos dig, i dine forrådskamre og i alt, hvad du har erhvervet, og
Herren din Gud vil
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Begravelse/Bisættelse
Velkommen til …Navn… Begravelse/Bistættelse.
Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus.
Sang
Skriftlæsning; …Navn… er gået hjem til Gud så lad os stillet over for hans båre rejse os og høre
hvad Guds ord har at sige os til trøst og belæring.
Joh.14:1-3 ”Jeres hjerter forfærdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig. I min Faders hus er der
mange boliger. Hvis ikke, havde jeg sagt jer det; thi jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og
når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at
hvor jeg er, der skal også I være.”
Åb. 21:4
”… og han skal tørre hver tåre af deres øjne, og der skal ingen død være mere, ej
heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere; thi det som var før, er nu forsvundet.”
1 Kor 15:55, 57-58
” Død hvor er din sejr? Død hvor er din brod? … Men Gud ske tak, som
giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus! Derfor, mine elskede brødre! Vær faste, urokkelige,
altid rige i Herrens gerning; I ved jo, at jeres møje er ikke forgæves i Herren.”

Bøn; Tak for Guds ords trøst - Tak for …Navn… liv som nu er afsluttet - bøn for de efterladte(
navne på de nærmeste) – Tak for sejren i Kristus, og vi beder om velsignelse over den stund vi
nu er samlede her.
Sang
Præstens tale
Evt. Familien taler
Sang
Kisten bæres ud af familien.

Ved Graven
1. Efter folk er kommet og har taget opstilling omkring graven,
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Du stiller dig der hvor graveren har sørget for skovl og jord og
Kisten sænkes ned under ledelse af Graveren.
2. Sang
3. 1 Pet. 1:3-4
”Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store
barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,
til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig arv, gemt i himlene til jer.”

…Navn…, -din ånd er hos Gud – dit legeme overgiver vi til jorden:

Af jord er du kommet

( 1. skovlfuld jord kastes på kisten)

Til Jord skal du blive

( 2. )

Men af jord skal du igen opstå

( 3. )

Salige er de som dør i Herren, de skal hvile fra deres møje, thi deres gerninger følger dem. (Åb.
14:13)

Opstandelsesordene fra 1 Tess 4: 13 – 18
Vi vil ikke brødre! at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge ligesom
de andre, der ikke har noget håb.
Thi så sandt, vi tror at Jesus er død og opstanden, skal også Gud ved Jesus, føre de hensovende
frem sammen med ham. Dette siger vi jer nemlig med et ord af Herren, at vi, som lever og bliver
tilbage til Herrens komme, skal ingenlunde gå forud for de hensovende. Thi Herren selv skal stige
ned fra Himmelen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og først skal de
døde i Kristus opstå; og derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrykkes tillige med dem i
skyerne for at møde Herren i luften; og så skal vi altid være sammen med Herren.
Så trøst hverandre med disse ord!”
Vor Fader du som er i Himlene! Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje på jorden,
som den sker i Himmelen; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld, som også vi
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forlader vore skyldnere; led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde; thi dit er riget og
magten og æren i evighed! Amen!
Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig, Herren være dig nådig
og give dig fred.

4. Familien tager endelig afsked – lægger blomster på kisten

Barnevelsignelse
Barnevelsignelsen placeres i gudstjenesten efter lovsangen.
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Forældre med barnet og evt ældre søskende samt nær familie, kaldes frem foran menigheden.
Indledning/præsentation
Velkomst til familien, lykønskning til forældre og søskende.
Deres navne nævnes. Barnets navn nævnes.
Skriftlæsning Mark 10,13-16. P: ”I barnevelsignelsen følger vi Jesu eksempel….
Bøn og velsignelse
Præsten tager barnet i favnen, menigheden rejser sig, og præsten beder sammen med menigheden for
barnet og for familien. Bønnen afsluttes med, at præsten læser den Mosaiske velsignelse over barnet.
(5. Mos 28:1-13) evt. også den Aronitiske velsignelse (4. Mos. 6,24-26), og teksten fra Ef 1:2-3.
Formaning/opmuntring
Fx.: ”Kære familie. I har fået betroet en stor gave og opgave med NN (barnets navn). Bliv ved at bede for
jeres barn – og bed med ham/hende, så han/hun selv lærer vejen til Jesus at kende. NN er også en stor
gave og opgave til os som menighed. Derfor skal vi stå sammen om denne familie og dette barn i omsorg og
forbøn gennem hele hans/hendes opvækst.”(Formulér med egne ord.)
Familien tager plads og Gudstjenesten fortsætter.
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Den troendes dåb
Dåben foregår i forbindelse med en gudstjeneste, som regel i afslutningen
-

Salme eller lovsang så præsten kan skifte tøj.

Kort velkomst til og præsentation af dåbskandidaten/kandidaterne
x.: ”I dag byder vi særligt velkommen til NN, som har ønsket at blive døbt. Må Gud på en særlig måde
velsigne denne dag for dig.”
Dåbskandidaten kaldes frem foran menigheden – evt. sammen med hans/hendes personlige vejleder.
Skriftord om dåben
”Om dåben læser vi i Ny Testamente ….” Der læses udvalgte korte tekster om dåben.
Der gives plads til at familie eller nære venner kan læse et skriftsted ved den enkeltes dåb.
Skriftordene kan kædes sammen med korte bemærkninger.
Dåbskandidatens/kandidaternes vidnesbyrd/hilsen
Hver dåbskandidat gives mulighed for selv at fortælle menigheden om sin tro på Jesus og evt. om sin vej
dertil. Hvis der er flere dåbskandidaten, kan der evt. synges en lovsang efter hvert vidnesbyrd.
Dåbshandling
Præsten går først ned i dåbs graven og hjælper dåbskandidaten ned og siden op igen. Dåbskandidaten
bliver tilspurgt: ”Har du taget imod Jesus Kristus som din personlige Herre og frelser?” Dåbskandidaten
svarer: ”Ja.” Præsten: ”På din bekendelse og på Jesu befaling døber jeg dig i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn.” eller ”På den bekendelse døber vi dig nu” eller ”Så vil vi da døbe dig på din
bekendelse.”
Dåbskandidaten sænkes under vandet og rejses op. Efter hver dåbshandling. Menigheden jubler og synger:
” Han er opstanden, han lever” eller lignende sang.
Fortsættelse – afrunding En hjælper giver den nydøbte en hånd op af dåbsgraven. Evt. går den næste
dåbskandidat i dåbsgraven – o.s.v.
Efter endt dåbshandling siger præsten fx.: ”I blev begravet sammen med Kristus i dåben, og i den blev I
også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde.” (Kol 2,12)
Der bedes en kort bøn og gudstjenesten afsluttes.
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Nadverfejring
Under salmen umiddelbart før nadveren indtager præsten (eller gudstjenestelederen – ”P”) og
nadvertjenerne (”N”) deres pladser ved nadverbordet: P i midten og én eller to N ved hver side. På
nadverbordet står 2 eller 4 diske og ét brød samt bakker med bægre m. saft.
Nadvertekst 1. Kor. 11:23-26.
En paralleltekst fra evangelierne kan anvendes. Fx. Matt. 26:26-29.
Brødet: Takkebøn for brødet Hvis brødet er dækket af en serviet, fjerner P servietten, så brødet er synligt.
Evt. kan P løfte det hele brød op.
P: ”Jesus tog et brød og takkede. Vi vil også takke.”
En N rejser sig og beder en kort takkebøn for brødet. Brødet brydes P: ”Jesus brød brødet.”
Det brudte brød fordeles på to/fire diske. Uddeling af brødet, P løfter en brøddisk i hver hånd og siger:
”Jesus siger: Dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig.”
P rækker brøddiskene til N. N deler brødet ud til menigheden (under uddelingen spilles musik) og vender
derefter tilbage til bordet, hvor P modtager diskene.
P deler brød ud til N. P tager selv brødet til sidst og sætter sig. På forhånd har N aftalt, hvordan uddelingen
mest praktisk kan foregå.
Bægeret: Takkebøn for bægeret Hvis bægerbakkerne er dækket af et låg, fjerner P låget.
P: ”Jesus tog bægeret og takkede. Vi vil takke for bægeret.” En N rejser sig og beder en kort takkebøn for
bægeret. Uddeling af bægrene.
P løfter en bægerbakke op og siger: ”Jesus siger: ’Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver
gang I drikker det, til ihukommelse af mig!’ ”
P rækker bægerbakkerne til N, som deler ud i forsamlingen. (Under uddelingen spilles der musik.)
N vender tilbage til bordet, hvor P modtager bakkerne og deler bægre ud til N.
P siger: ”Hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.
Amen.”
Gudstjenesten fortsætter med salme, forbøn m.v.

