
Vielsesritual 
Københavnerkirken 

 
 
Indgang 
 
Velkomst og bøn 
(Præsten byder velkommen og beder:) 
Far i Himlen! Vi takker dig, fordi du er den, der har skabt alle ting og derfor også har skabt os. Tak 
for livet, og tak fordi du har sat kærligheden ind i den her verden. Vi siger dig tak, fordi vi ved, at 
du selv er sammen med os i dag. Og vi beder dig om, din velsignelse må hvile over det, som vi er 
samlet om. Amen. 
 
Salme 
 
Læsninger 
(To fra menigheden læser på skift de fire læsninger) 
I. Sådan læser vi i beretningen om verdens skabelse: 
”Gud sagde: Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!... Gud skabte mennesket i sit 
billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede 
dem.” (1 Mos 1,26a.27.28a) 
II. Og Jesus siger om ægteskabet: 
”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.” 
(Mat 19,4-6) 
III. Apostelen Paulus skriver: ”I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus.” 
Og han siger til kvinderne: ”Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I 
hustruer underordne jer under jeres mænd i alt.” Og til mændene: ”Mænd, elsk jeres hustruer, 
ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den.” (Ef 5,21.24.25) 
IV. Og Paulus skriver videre: 
”Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.” (Gal 6,2) 
”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.” (Kol 3,12-14) 
 
Salme 
 
Tale 
 
Tilspørgsel og erklæring 
(Parret træder frem foran alteret, og præsten siger:) 
Så tilspørger jeg dig NN (brudgommens navn): Vil du have NN, som hos dig står, til din 
ægtehustru? – Ja! 
Vil du elske og ære hende, og leve med hende i både medgang og modgang, i det liv som Gud den 
almægtige vil give jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad? – 
Ja! 



På samme måde spørger jeg dig NN (brudens navn): Vil du have NN, som hos dig står, til din 
ægtemand? – Ja! 
Vil du elske og ære ham, og leve med ham i både medgang og modgang, i det liv som Gud den 
almægtige vil give jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad? – 
Ja! 
 
Så giv hinanden hånd på det. 
 
(Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger:) 
Da I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet det for Gud og 
for os, som er til stede her i dag, og har givet hinanden hånd på det, så forkynder jeg jer at være 
ægtefolk både for Gud og mennesker. 
 
Forbøn og Fadervor 
(To fra menigheden beder kort for hhv. brud og brudgom med hånden på deres hoved, og præsten 
slutter med en kort bøn, der leder over i Fadervor, som hele menigheden beder med på.) 
(Parret sætter sig på deres nye pladser) 
 
Salme 
 
Læsning 
(Præsten siger:)  
Apostelen Paulus skriver i sit første  brev til menigheden i Korinth: 
”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder 
sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ike sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. 
Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, 
udholder alt.” (1 Kor 13,4-7) 
 
Bøn 
(Præsten fortsætter:) 
Lad os bede: 
Herre, vor Gud, himmelske Far! Vi takker sig for ægteskabet, og vi beder dig: Vær med din nåde 
hos NN og NN, som i dag har indgået ægteskab, og giv din velsignelse til, at de kan leve med 
hinanden i gudsfrygt og kærlighed og ikke give årsag til vrede og strid. Lad dem altid, også selv om 
de ikke bliver fri for prøvelser, erfare din nådige hjælp! Giv dem og os alle at leve vort liv her på 
jorden i tro og lydighed – og ved din Søn, Jesus Kristus, leve evigt sammen med dig. Amen. 
 
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! Amen! 
 
Meddelelser 
 
Udgang 
 


