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C. Välsignelse av äktenskap
Ett äktenskap som har ingåtts i annan ordning än den som iakttas av den evangelisk-
lutherska kyrkan kan på begäran välsignas (KO 2:20).
Välsignelse av äktenskap sker i en kyrka, i ett kapell eller på annan plats som vederbörande
kommer överens om med prästen.
Vid valet av musik bör förrättningens gudstjänstkaraktär beaktas. Det  rekommenderas att
man sjunger åtminstone en psalm eller vigselsång vid välsignelsen. Man bör på förhand
rådgöra med kantorn, som ansvarar för musiken.

Framför altaret (prästen) kan hustrun stå på mannens vänstra sida.

I  Inledning
*1.Inledande musik

Instrumentalmusik och/eller psalm.

2.  Inledande välsignelse och växelhälsning
           Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära vänner, NN och NN. Ni har kommit inför Guds ansikte för att be
om Guds välsignelse för ert äktenskap. I bibeln står det att Gud skap-
ade människan till sin avbild. Han skapade dem som man och kvinna
och välsignade dem.

eller
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L Kära vänner, NN och NN. Vi står inför Guds ansikte för att be om hans
välsignelse över ert äktenskap. Enligt vår tro är äktenskapet 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)

4. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.

Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden
till psaltarpsalmerna s. 404, nr 726, 727.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas
av en psalmvers ur psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7,
173:4, 174:4, 254:4, 286:3 eller 566:7. Gloria Patri utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Väldig är Herrens godhet mot oss,
hans trofasthet är evig.

Ps. 117:2

eller

Herren är min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.

Ps. 91:2

Psalm
Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,

han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.”

Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.

Ps. 91:1–2, 4, 9



135VÄLSIGNELSE AV ÄKTENSKAP

eller

Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?

Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.

Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.

Han sover aldrig, han vakar ständigt, *
han som beskyddar Israel.

Herren bevarar dig, †
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.

    Solen skall inte skada dig om dagen, *
inte månen om natten.

Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.

Herren skall bevara dig †
i livets alla skiften, *
nu och för evigt.

Ps. 121

eller

Gud håller sina löften, *
kärleksfull i allt han gör.

Allas ögon är vända mot dig, *
och du ger dem föda i rätt tid.

Du öppnar din hand *
och stillar allt levandes hunger.

Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, *
kärleksfull i allt han gör.

Herren är nära alla som ropar, *
alla som av hjärtat ropar till honom.

Herren gör vad de fromma begär, *
han hör deras rop och räddar dem.

Ps. 145:13b, 15–19

eller

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, *
som ett sigill vid din arm.

Stark som döden är kärleken, *
lidelsen obeveklig som graven.

Dess pilar är flammande eld, *
en ljungande låga.
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Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, *
floder kan inte svepa bort den.

Om en man gav allt han ägde för kärleken, *
vem skulle ringakta honom?

Höga v. 8:6–7

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

5.  Bön
 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.

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.
Gud, du har skapat allt.
I äktenskapet ger du en man och en kvinna åt varandra
för att de skall dela livet tillsammans.
Vi tackar dig
för att också äktenskapet avspeglar
din skapelses godhet och skönhet.
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Välsigna det förbund som NN och NN har ingått.
Låt din goda vilja ske.
Led dem på din väg,
och låt dem varje dag få uppleva
livets lycka och mening.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

4.
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

6.  Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja texter enligt
kyrkoåret eller andra texter.
Textläsaren anmäler bibelstället.
Mellan textläsningarna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumen-
talmusik eller stilla meditation).

1 Mos. 1:27–28

Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.
Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till
dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.
Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar
på jorden.”

1 Kor. 13:1–8, 13

Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag
bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och
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känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så
att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar
ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag
ingenting vunnit.

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skryt-
sam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte
upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med
sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig.

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är
kärleken.

Ef. 4:32–5:2

Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har
förlåtit er i Kristus.

Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som
Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett
välluktande offer åt Gud.

Fil. 4:4–7

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se
hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni
åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då
skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era
tankar skydd i Kristus Jesus.

Kol. 3:12–14

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig med-
känsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varan-
dra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren
har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken,
det band som ger fullkomlighet.

1 Joh. 4:9, 11–12

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för
att vi skulle få liv genom honom.

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss,
och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.
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Matt. 19:4–6

Jesus säger:
”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde 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.”

Joh. 2:1–11

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus
och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu
mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna.
Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han
säger åt er.” Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas renings-
ceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen
med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och
bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden smakade på vattnet,
som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom – men det
visste tjänarna som hade öst upp vattnet – ropade han på brudgummen och
sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna
börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” Så gjorde
Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade
sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.

Joh. 15:9–12

Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kär-

lek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min
faders bud och är kvar i hans kärlek.

Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er.”

.

7. Tal
Prästen håller ett fritt formulerat tal eller använder med lämplig anpassning ett
tal ur formuläret för vigsel (4 A, moment 7). I talet kan t.ex. följande ämnen berö-
ras:

– äktenskapet som Guds gåva och instiftelse
– äktenskapets betydelse för makarnas personliga utveckling
– familjen som samhällets grundenhet
– glädje och tacksamhet
– kärlek och trohet
– känsla och vilja
– ömsesidig förlåtelse
– stödet från släktingar och vänner
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III Välsignelse
Församlingen kan stå under momenten 8–9.

8. Frågor
L  Ni har kommit inför Guds ansikte för att be om hans välsignelse över

 ert äktenskap.

Prästen frågar av mannen:

NN, vill du i det äktenskap som du har ingått med NN visa henne trohet och
kärlek i nöd och lust?

Svar:  Ja.

Prästen frågar av kvinnan:

NN, vill du i det äktenskap som du har ingått med NN visa honom trohet
och  kärlek i nöd och lust?

Svar: Ja.

9. Välsignelse av makarna
L Kära vänner, NN och NN, ni har ingått äktenskap och har lovat att

älska varandra i nöd och lust.

Välsignelsebön
Makarna kan knäböja 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



141VÄLSIGNELSE AV ÄKTENSKAP

L [Må Guds Ande vägleda er,
hans kraft beskydda er
och hans vishet upplysa er.
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 del-
aktighet vare med er.

F Amen.

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

11.Kyrkans förbön
Prästen kan också hålla en fri bön eller formulera en bön tillsammans med
makarna.
Om moment 10 har utelämnats kan makarna fortfarande knäböja.

L/S Låt oss be.

1.
Gud, käre himmelske Far. Vi ber om din välsignelse för NN och NN (förnam-
nen), som inför dig har ingått äktenskap. Välsigna deras hem. Låt deras kärlek
till varandra växa och fördjupas. Ge dem ansvarskänsla och trohet. Hjälp
dem att övervinna frestelser och prövningar. Bevara dem till kropp och själ.
Led dem under hela deras liv och hjälp dem i alla svårigheter. Stärk dem i
tron och hoppet, och låt dem till sist nå fram till det eviga hemmet i din
härlighet. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

2.
Allsmäktige Gud. Om du inte bygger huset är byggarnas möda förgäves. Förena
dessa makar i kärlek och helga deras äktenskap till ditt namns ära. Bygg du
själv åt dem ett hem där tro, hopp och kärlek råder. Ge dem din heliga Ande,
så att de får leva i frid och välsignelse. Hjälp dem att kämpa trons goda kamp
och led dem fram till det himmelska hemmet. Hör oss för vår Herres Jesu
Kristi skull.
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3.
Gud, vi tackar dig för kärlekens gåva. Välsigna NN och NN (förnamnen), som
inför dig har ingått äktenskap och lovat att älska varandra, lita på varandra
och ta hand om varandra genom hela livet. Drag dem allt närmare dig och
varandra så att ingenting kan skilja dem åt. Hjälp dem att växa och mogna i
sin kärlek och att i livets alla skiften vara trogna mot varandra. Bevara dem
från sjukdom, olyckor och allt som kan vålla dem skada. Hjälp dem att i alla
prövningar sätta sitt hopp till dig. Hör vår bön för Jesu Kristi skull.

4.
Gud, vår Fader.
Ända från begynnelsen har du välsignat din skapelse
med rika gåvor.
Välsigna nu NN och NN.
Förena dem i inbördes kärlek.
Hjälp dem att hålla sitt äktenskap heligt
och att tillsammans bygga ett kristet hem.
Detta ber vi om genom din Son Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar
från evighet till evighet.

F Amen.

12.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön  s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
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IV Avslutning
13.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.

14.  Sändning
Sändningsorden uttalas omedelbart innan makarna går ut.

L    Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

*15. Avslutande musik
Psalm, sång och/eller instrumentalmusik.  Psalmen eller sången kan också sjungas
före moment 13.




