B. Brudmässa
Om vigsel och förberedelse för vigsel, se formuläret för vigsel (4 A).
De som skall vigas kommer under inledningsmusiken fram till altaret, knäböjer och intar
därefter de platser som reserverats för dem.

I Inledning
*1.Inledande musik
Instrumentalmusik och/eller psalm.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt. De bör leda över i syndabekännelsen.

L

Kära brudpar, NN och NN. Ni har kommit inför Guds ansikte för att
ingå äktenskap och för att be om Guds välsignelse över ert förbund.
Gud skapade människan till sin avbild. Han skapade dem som man
och kvinna och han välsignade dem.
Vi ber i dag att Gud skall ge er denna välsignelse och att han skall
styrka er med sitt ord. Vi tackar Gud för hans kärlek och gläder oss över
den heliga Andens gåva. Den heliga nattvarden, som vi skall fira tillsammans, är förlåtelsens, kärlekens och gemenskapens måltid. Vi förtröstar på vår Herres Jesu Kristi nåd och ber tillsammans om Guds förlåtelse:

eller
L

Kära vänner, NN och NN. Ni har kommit inför Guds ansikte för att
ingå äktenskap. Äktenskapet är en helig och dyrbar gåva från Gud.
Jesus säger: ”Vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför
skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två
skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman
får människan alltså inte skilja åt” (Mark. 10:6–9). I vår gudstjänst i
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dag ber vi om Guds välsignelse för ert äktenskap och firar tillsammans
den heliga nattvarden. Vi ber att Gud skall ge er en fast kärlek till varandra och att han skall styrka er med sitt ord.
Kära kristna. Vi tackar vår himmelske Far för allt vad han har gett oss.
Det som ligger bakom oss lämnar vi i hans händer, och vi ber om hans
ledning för det som ligger framför. Guds kärlek är fullkomlig, men vår
kärlek till honom och till varandra har många brister. Allt detta vill vi
nu bekänna för Gud. I förtröstan på Guds barmhärtighet ber vi tillsammans om förlåtelse:

4. Beredelse
Syndabekännelse
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 18, 52, 82 eller 102.

Herre, du har skapat oss till dig
och du vill att vi skall hjälpa och stöda varandra.
Ändå har vi vänt oss bort från dig och valt vägar
som för oss långt ifrån varandra.
Förlåt oss vår själviskhet
och lär oss att leva i din kärlek.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

1.
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud
utan att han har älskat oss
och sänt sin Son som försoningsoffer för våra synder.
I sin kärlek förbarmar sig Gud över oss
och förlåter oss alla våra synder.
2.
Jesus säger:
Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (c)Sonens och den heliga Andens namn.]
F
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Amen.
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5. Psaltarpsalm
Se formuläret för vigsel (4 A, moment 4).
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm. Omkväden till psaltarpsalmerna s. 404,
nr 726, 727.
För övrigt, se Gudstjänstbokens anvisningar.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7. Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och
med måndagen efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen). Se Gudstjänstboken s. 27,
56, 85 eller 105.
I stället för Laudamus (eller Psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av
följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286,
298:4, 437:4 eller 566:7.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28,
56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Man kan också välja en bön ur formuläret för vigsel (4 A, moment 5).
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L

Låt oss be.

1.
Helige Gud, himmelske Fader.
Du är kärlekens outsinliga källa,
och du har gett oss förmågan att älska.
Tack för äktenskapets gåva.
Hjälp makarna att visa varandra omsorg,
så att deras inbördes kärlek växer i styrka.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
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2.
Allsmäktige Gud.
Du skapade människan
att leva som man och kvinna,
och du välsignade dem.
Ge makarna ömsesidig tillgivenhet.
Hjälp dem att förbli trofasta mot varandra
och att älska varandra
i medgång och motgång.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu namn.
3.
Herre, vår Gud, käre himmelske Far.
I din kärlek har du instiftat äktenskapet,
och du kallar makarna att leva enligt dina bud.
Ge dem nåden att älska varandra
så som Kristus har älskat kyrkan.
Hjälp makarna att hålla sitt äktenskap heligt
och att alltid följa din vilja i sitt liv.
Detta ber vi om
genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
F

Amen.

II Ordet
9. Textläsning
Någon eller några av bibeltexterna i formuläret för vigsel (4 A, moment 6) läses.
Man kan också välja texter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Vid textläsningen följs Gudstjänstbokens anvisningar.

10.Psalm
Psalmen kan ersättas av en vigselsång. Vigselsånger s. 406, nr 737, 738, 739, 740,
741.
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*11.Evangelium
Man läser någon av evangelietexterna i formuläret för vigsel (4 A, moment 6). Man
kan också välja evangelietexten enligt kyrkoåret eller någon annan evangelietext.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

12.Predikan
*13.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt. Man kan även använda den nicenska trosbekännelsen.
Som trosbekännelse kan man också sjunga psalm 146. Alternativa texter till
trosbekännelsesånger, se Gudstjänstboken s. 302.

F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
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III Vigseln
Församlingen kan stå under momenten 14–17.

14.Frågorna
Brudparet går fram till altaret.
Prästen frågar brudgummen:

Inför Gud, den allvetande, och i denna församlings / dessa vittnens närvaro
frågar jag dig, NN, vill du ta NN till din äkta hustru och älska henne i nöd
och lust?
Svar: Ja.
Prästen frågar bruden:

Inför Gud, den allvetande, och i denna församlings / dessa vittnens närvaro
frågar jag dig, NN, vill du ta NN till din äkta man och älska honom i nöd och
lust?
Svar: Ja.

eller
Prästen frågar brudgummen:

Inför Guds ansikte och i denna församlings / dessa vittnens närvaro frågar jag
dig, NN, vill du ta NN till din äkta hustru och visa henne trohet och kärlek
i nöd och lust intill döden?
Svar: Ja.
Prästen frågar bruden:

Inför Guds ansikte och i denna församlings / dessa vittnens närvaro frågar jag
dig, NN, vill du ta NN till din äkta man och visa honom trohet och kärlek i
nöd och lust intill döden?
Svar: Ja.
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15.Ringbön
Brudgummen ger ringen åt prästen (brudgummen och bruden ger ringarna åt
prästen).
Brudparet kan knäböja.
Prästen håller upp ringen/ringarna och säger:

L

Låt oss be för det förbund för vilket denna ring / dessa ringar är ett
tecken.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader.
Du är själv kärleken och du välsignar dem
som sätter sin lit till dig.
Se i din nåd till det förbund
för vilket denna ring / dessa ringar är ett tecken.
Hjälp NN och NN (förnamnen)
att i sitt äktenskap leva enligt din heliga vilja,
att förbli varandra trogna
och tjäna varandra med tacksamhet.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.

F

Amen.

Prästen ger ringen åt brudgummen, som trär den på brudens vänstra ringfinger.
Om två ringar används, ges de till brudgummen och bruden som trär dem på
varandras vänstra ringfinger.

16.Ringlöften
Om brudparet så önskar kan akten fortsätta så, att brudparet
tillsammans håller ringen/ringarna innan den/de träs på.
Brudgummen säger:

Jag, NN,
tar dig, NN,
till min äkta maka,
och jag vill älska dig i nöd och lust
(till livets slut).
Som ett tecken ger jag dig denna ring.
Bruden säger:

Jag, NN,
tar dig, NN,
till min äkta make,
och jag vill älska dig i nöd och lust
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(till livets slut).
Som ett tecken mottar jag av dig / ger jag dig denna ring.
eller
Brudgummen säger:

NN,
jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.
Bruden säger:

NN,
jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

17.Stadfästelse av äktenskapet och välsignelse av
makarna
Stadfästelse av äktenskapet
L

Ni har nu tagit varandra till äkta makar. Ni har offentligt bekräftat
detta inför Gud och denna församling / dessa vittnen, och vigselring/
vigselringar har getts som ett tecken för ert äktenskap. Med den fullmakt som har anförtrotts mig stadfäster jag ert äktenskap och förklarar
er vara man och hustru.

Välsignelse av makarna
Makarna knäböjer under välsignelsen.

L

[Må Gud, vår himmelske Fader, skänka er sin glädje och välsignelse.
Må Guds Sons godhet och nåd följa er varje dag i ert liv.
Må Guds heliga Ande bo hos er och ingjuta sin kärlek i era hjärtan.]
Må Gud den treenige, Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna er.

eller
L
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[Må Guds Ande vägleda er,
hans kraft beskydda er
och hans vishet upplysa er.
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Må hans hand vaka över er på vägen genom livet.]
Må Gud den allsmäktige och nådige, Fadern och (c) Sonen och den
heliga Anden, välsigna er.
eller
L

Vår Herres Jesu Kristi nåd (c), Guds kärlek och den helige Andes
delaktighet vare med er.

F

Amen.

18. Psalm
Psalmen kan ersättas av en vigselsång, s. 406, nr 737, 738, 739,
740, 741, eller av annan lämplig musik.

19.Kyrkans förbön
Prästen kan också hålla en fri bön eller formulera bönen på förhand tillsammans
med brudparet. Man kan också välja en bön ur formuläret för vigsel (4 A, moment 13). Bönen kan indelas i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller
sång av församlingen eller kören) eller genom tystnad.
Om moment 18 har utelämnats kan makarna fortfarande knäböja.

L/S Låt oss be.
1.
Helige Gud, käre himmelske Fader.
Vi tackar dig för att
du har instiftat äktenskapet
genom vilket du förenar en man och en kvinna
i kärlek till varandra.
Välsigna NN och NN (förnamnen),
som inför dig har ingått äktenskap.
Hjälp dem att älska och stöda varandra till livets slut.
Om de möter svårigheter,
drag dem då närmare dig och varandra.
Vi ber för dem som står dem nära.
Fyll också deras hem med glädje och frid.
Uppfyll oss alla med din godhet
och hjälp oss att följa din vilja i vårt liv.
Låt oss en gång få komma till det himmelska hemmet,
där vi i evighet får glädja oss i din närhet.
Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.
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2.
Vår Gud och Skapare,
all godhets och kärleks källa.
Du har instiftat äktenskapet för att skydda och berika vår kärlek.
Vi tackar dig för NN och NN, som inför dig har lovat
att visa varandra trohet och kärlek.
Låt deras trohetslöften bära dem
också i tider av bekymmer och sorg.
Var du deras stöd.
Stärk deras kärlek och vänskap.
Herre, hos dig är livets källa.
Hjälp oss att alltid leva nära dig och nära varandra.
Ge oss kraft att bära varandras bördor
och att förlåta varandra.
Hela världen längtar efter hopp och kärlek.
Låt oss få känna att du är vår Gud
och att vi är ditt folk.
Du har skapat oss, du känner oss
och du omger oss på alla sidor.
Vi prisar dig genom Jesus Kristus, vår Herre.
3.
Vi tackar dig, Gud,
för kärleken mellan NN och NN
och för denna stund
där de fått bejaka sin kärlek till varandra.
Var med dem under deras fortsatta vandring genom livet.
Du som är kärlekens källa,
hjälp dem att mogna och växa i kärleken.
Du som är skapare av allt liv,
hjälp dem att skapa nytt liv tillsammans.
Du som är vägen, sanningen och livet,
hjälp dem att vandra i din sanning.
Du som förlåter och ger ny kraft,
hjälp dem att förlåta och upprätta varandra.
Du som sände din Son att tjäna och försona,
hjälp dem att finnas till för varandra,
för sina barn och sina medmänniskor.
Detta ber vi om genom Jesus Kristus,
vår vän och medvandrare.
F

Amen.
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IV Nattvarden
20.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

21. Nattvardsbönen (den eukaristiska bönen)
Prefationsdialog, prefation och Sanctus
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

Propriedelen i prefationens avslutning
Prefationens avslutning enligt kyrkoåret, se Gudstjänstboken
s. 347.

Mässa 1 och 4

Mässa 2 a
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Mässa 2 b

Mässa 3

Bönen och instiftelseorden
För bönen och instiftelseorden väljs i första hand den alternativa texten i Gudstjänstboken s. 391.
Om prefationsdialogen, prefationen och Sanctus utelämnas börjar bönen med
uppmaningen. Låt oss tacka Gud, vår Herre.

22.Herrens bön
För moment 22–25, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

–––
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26.Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 221:5–7, 229, 237:2–3, 294:1–3,
471:4 eller 531.
Tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 395.

L

Låt oss be.
Himmelske Fader,
vi tackar dig för din heliga nattvard,
kärlekens måltid,
som stärker vår tro på dig.
Tack för att du förenar oss i kärlek till varandra
och fyller vårt liv med glädje.
Hjälp oss att förbli trogna mot dig
och lär oss att leva efter din vilja.
Ge oss ett saligt slut
och tag oss hem till den eviga glädjen hos dig.
Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

F

Amen.

V Avslutning
27. Benedicamus (Lovprisning)
Om man har sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 26) utelämnas detta moment.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första
söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 90:4, 237:2–
3, 289:3–4, 303:1 och 4, under fastetiden t.ex. 70:4.

*28.Välsignelse
Efter välsignelsen överräcker prästen vigselbibeln till makarna.
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.
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29. Sändning
Sändningsorden uttalas omedelbart innan makarna går ut.

L

Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

*30. Avslutande musik
Psalm, sång och/eller instrumentalmusik.

132

KASUALHANDLINGAR OCH ANDAKTER

