C. På bröllopsdagen
Denna andakt kan hållas på silver- eller guldbröllopsdagen eller på någon annan bröllopsdag som man vill fira. Detta material kan i tillämpad form också användas på äktenskapskurser eller när ett gift par önskar en andakt av detta slag.
Andakten kan hållas i hemmet, i kyrkan eller på någon annan lämplig plats.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 237, 382, 462 eller 464
– före böneavsnittet: 306, 307, 389 eller 391
– avslutande musik: 292, 390, 507, 510 eller 511

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats för att tacka Gud för den godhet som han har
visat NN och NN. [De vigdes i X kyrka – – – för X år sedan]. Vi ber att Gud
alltjämt skall välsigna och bevara NN och NN i deras liv och att han också
skall välsigna deras närmaste. I bibeln står det: ”Herren gör vad de fromma
begär, han hör deras rop och räddar dem.” (Ps. 145:19)

Psaltarpsalm
Moment 3.

Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal *
fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,
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du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.
Ps. 23
eller
Jag vill vittna om din trofasthet, †
ständigt vittna om den hjälp du ger, *
fast jag aldrig förmår det till fullo.
Jag vill besjunga dina storverk, Herre, min Gud, *
den trofasthet som endast du kan visa.
Gud, från min ungdom har du fostrat mig, *
och ännu förkunnar jag dina under.
Överge mig inte, o Gud,
när jag är gammal och mitt hår har grånat, *
låt mig förkunna din kraft för nya släkten.
Din makt och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna. *
Du som gör stora ting,
Gud, vem är som du?
Svåra öden har du låtit drabba mig, †
men du skall ge mig liv på nytt *
och åter dra mig upp ur djupen.
Ge mig min storhet tillbaka, *
låt mig bli trygg igen.
När jag spelar till din ära †
stiger jublet från mina läppar, *
ty du har befriat mig.
Ps. 71:15–21, 23
eller
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
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eller
Det är gott att tacka Herren *
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
att var morgon förkunna din nåd *
och var natt din trofasthet
till toner av tiosträngad harpa, *
till lyrans klang.
Dina gärningar, Herre, ger mig glädje, *
jag jublar över vad du har gjort.
Herre, vilken storhet i ditt verk, *
vilket djup i dina planer!
Ps. 92:2–6
eller
Lova Herren, min själ, *
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn.
Lova Herren, min själ, *
minns allt det goda han gör:
han förlåter alla mina synder *
och botar alla mina sjukdomar,
han räddar mig från graven *
och kröner mig med nåd och barmhärtighet,
han fyller mitt liv med allt gott, *
och jag blir ung på nytt som en örn.
Men evigt varar Herrens nåd
mot dem som fruktar honom. *
Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.
Ps. 103:1–5, 17–18
eller
Mitt hjärta är redo, Gud, *
jag vill sjunga och spela.
Vakna, min själ,
vakna, harpa och lyra, *
jag vill väcka morgonrodnaden.
Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, *
jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.
Ty högre än himlen når din godhet, *
till skyarna din trofasthet.
Visa din höghet i himlen, o Gud, *
och din härlighet över hela jorden!
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Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig, *
så att de som du älskar blir räddade!
Ps. 108:2–7
eller
Herren har tänkt på oss och välsignar, †
han välsignar Israels släkt, *
han välsignar Arons släkt.
Han välsignar dem som fruktar honom, *
både mäktiga och ringa.
Må Herren göra er talrika, *
er och era barn.
Må ni välsignas av Herren, *
han som har gjort himmel och jord.
Ps. 115:12–15

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

Bibelläsning
Moment 4.

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.
1 Mos. 2:18
Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom
någon som kan vara honom till hjälp.”
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Höga v. 8:6–7
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.
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?
Klag. 3:22–23
Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny –
stor är din trofasthet.
1 Kor. 13:1, 4–8, 12–13
Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag
bara ekande brons, en skrällande cymbal.
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam
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. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå.
Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte.
Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap
om mig.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
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.
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Kol. 3:12–14
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla,
vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra 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.
Mark. 10:6–9
Jesus säger:
”Men 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.”
Joh. 15:9–12
Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.
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.”

Böneavsnitt
Moment 8.

[Välsignelse]
Gud har i sin godhet varit med detta äkta par i – – – år. Må Gud, den treenige,
Fadern och (+) Sonen och den heliga Anden, välsigna er, NN och NN, nu
och alltid.

Bön
1.
Gud, himmelske Fader. Du skapade människan till man och kvinna och
instiftade äktenskapet mellan dem. Vi prisar dig för denna gåva. Tack för att
du har förenat NN och NN och gett dem kraft att under alla dessa år älska
varandra i nöd och lust. Du har välsignat deras förbund och deras löften. Vi
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tackar dig för glädjen och lyckan i deras hjärtan. Vi tackar dig för att du har
gett dem uthållighet och tålamod under svåra tider och låtit ditt ord vara
ljuset på deras stig.
Gud, vi tackar dig för rikedomen i din skapelse: för familjen, [för barnen och
barnbarnen] och för gemenskapen över generationsgränserna. Hjälp oss att
bevara kärleken och tilliten till varandra, att växa tillsammans och att ta
hand om varandra.
Gud, du förnyar vår kärlek och ger oss ny kraft. Var nära NN och NN också
under kommande dagar. Låt trons och hoppets ljus lysa i deras hjärtan. Hjälp
dem att tjäna varandra i kärlek och att sida vid sida vandra vidare mot
framtiden.
Gud, hjälp oss att fästa blicken vid det himmelska hemmet. Ge oss kraft att
lita på din nåd och omsorg, att nöja oss med vår lott och att leva till ditt
namns ära. Hjälp NN och NN, och oss alla, att bevaras i förtröstan på Kristi
nåd, så att vi alla en gång får samlas hos dig. Hör oss för din Sons Jesu Kristi
skull.
2.
Himmelske Fader, vi tackar dig för att vi i dag tillsammans får glädja oss över
NN:s och NN:s äktenskap. Du har gett dem åt varandra. Vi tackar dig för de
år som de har fått dela med varandra. Tack för dagar av lycka och glädje som
du har välsignat dem med. Tack för att de har kunnat stödja varandra också
under svåra tider.
Ge NN och NN många gemensamma och rika år. Ge dem kraften att hjälpa
och tjäna varandra och gåvan att alltid få vara nära varandra. Fullborda du
det goda verk som du har börjat i dem. Låt din heliga Ande bo i deras hem,
välsigna deras äktenskap och alla deras kära. Lär oss alla att vårda gemenskapen
med dem som står oss nära.
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