
BIBELLESNINGER 
Ved feiring av messe for «brud og brudgom» og ved feiring av ektevigsel uten messe kan følgende 
tekster brukes. Det skal alltid velges minst én lesning som eksplisitt taler om ekteskapet. Disse 
lesningene er merket med stjerne.  

 

Lesninger fra Det gamle testamente 

 

* 179. 1 Mos 1,26-28.31a 

Som mann og kvinne skapte han dem 

Lesning fra Første Mosebok 

Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og 
fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»  

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han 
dem.  

Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! 
Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr 
av på jorden.»  

Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! 

Slik lyder Herrens ord. 

 

* 180. 1 Mos 2,18-24 

De to skal være én kropp 

Lesning fra Første Mosebok 

Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme 
slag.»  

Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord. Han førte dem til 
mennesket for å se hva det ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det 
fikk den til navn. Mennesket ga navn til alt feet og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr. 
Men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag. 

Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribben og fylte 
igjen med kjøtt. Av ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte 
henne til mannen. 

Da sa mannen: 

 «Nå er det ben av mine ben 
 og kjøtt av mitt kjøtt. 
 Hun skal kalles kvinne, 
 for av mannen er hun tatt.» 

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én 
kropp.  

Slik lyder Herrens ord. 



 

* 181. 1 Mos 24,48-51.58-67 

Isak elsket Rebekka og fant trøst i sorgen over moren 

Lesning fra Første Mosebok 

I de dager sa Abrahams tjener til Laban:  

Jeg velsignet Herren, som er Gud for min herre Abraham. For han hadde ført meg på rett vei, så 
jeg kunne ta en jente av slekten til min herres bror som kone til sønnen hans. Vil dere nå vise 
godhet og troskap mot herren min, så fortell meg det! Og vil dere ikke, så fortell meg det også, slik 
at jeg kan vite om veien går til høyre eller til venstre. 

Da svarte Laban og Betuel: «Dette kommer fra Herren. Vi kan ikke si noe, verken for eller mot. Se, 
her står Rebekka foran deg. Ta henne med! Hun skal bli kone for sønnen til herren din, slik Herren 
har sagt!» 

Så ropte de på Rebekka og sa til henne: «Vil du reise med denne mannen?»  

Hun svarte: «Ja, jeg vil reise.»  

Så sendte de sin søster Rebekka og fostermoren hennes av sted sammen med Abrahams tjener og 
mennene hans. De velsignet Rebekka og sa til henne: 

 «Måtte du, vår søster, 
 bli til tusen ganger ti tusen! 
 Måtte din ætt innta 
 fiendens porter!» 

Så steg Rebekka og tjenestejentene hennes opp på kamelene og fulgte tjeneren. Han tok Rebekka 
med seg og dro av sted. 

Isak, som holdt til i Negev, kom nå fra Lahai-Ro'i-brønnen. Ved kveldstid tok han en tur ut på 
marken. Han så opp, og der fikk han se noen kameler som nærmet seg.  

Da Rebekka så opp og fikk øye på Isak, steg hun raskt ned fra kamelen. Hun spurte tjeneren: 
«Hvem er den mannen som kommer imot oss borte på marken?»  

Tjeneren svarte: «Det er herren min.» Da tok hun sløret og dekket seg til. Tjeneren fortalte nå Isak 
alt han hadde gjort. Så førte Isak Rebekka inn i teltet som hadde tilhørt Sara, moren hans. Han tok 
Rebekka til kone, og han elsket henne. Slik fant Isak trøst i sorgen over moren.  

Slik lyder Herrens ord. 

 

* 182. Tob 7,6-14 

Måtte himmelens Herre lede dere vel,  
måtte han la barmhjertighet og fred hvile over dere! 

Lesning fra Tobits bok  

I de dager kysset Raguel Tobias og brast i gråt. Han sa til Tobias: «Måtte velsignelse være med deg, 
du barn av en slik godvakker far! Å, for en fryktelig lidelse det er at en rettferdig mann som stadig 
gjør velgjerninger, skulle bli blind!»  

Så falt han om halsen på sin bror Tobias og gråt. Også hans kone Edna gråt over Tobit, og Sara, 
deres datter, gråt også. Raguel slaktet en vær og tok imot dem med stor gjestfrihet. Da de hadde 
badet og vasket seg og skulle legge seg til bords, sa Tobias til Rafael: «Bror Asarja, si til Raguel at 
han skal gi meg Sara, min søster, til kone.»  



Men Raguel hørte dette og sa til gutten: «Spis og drikk og vær lystig i kveld. Ingen annen enn du, 
min bror, har rett til å gifte deg med min datter Sara. Jeg har heller ikke myndighet til å gi henne til 
en annen mann enn deg, for du er min nærmeste. Men jeg må si deg sannheten, gutt. Jeg har 
allerede gitt henne til sju menn som også var blant våre brødre, og alle som en døde de samme 
natt som de gikk inn til henne. Men nå, barn, spis og drikk! Herren vil ordne opp for dere.»  

Men Tobias sa: «Nei, jeg vil ikke spise og drikke før du stadfester hva som tilhører meg.» Raguel 
svarte: «Det skal jeg gjøre! Hun er gitt til deg i samsvar med Mosebokens bestemmelse. Også fra 
Himmelen er det fastsatt at hun skal gis til deg. Så ta godt imot din søster! Fra nå av er du hennes 
bror, og hun din søster. Hun er gitt deg fra i dag og for alle tider. Og barn, måtte himmelens Herre 
lede dere vel i natt! Måtte han la barmhjertighet og fred hvile over dere!» 

Raguel kalte til seg Sara, sin datter. Hun kom til ham, og han tok henne ved hånden og overga 
henne til Tobias. Raguel sa: «Ta imot henne, slik det står i loven og i bestemmelsen som er skrevet 
i Moseboken, at hun skal gis deg til kone. Ta henne og dra trygt tilbake til din far. Måtte 
himmelens Gud lede dere og gi dere fred!»  

Han kalte også til seg hennes mor og ba henne hente en skriftrull. På den skrev han ned en avtale 
om samlivet og bekreftet at han ga henne til Tobias som kone etter Moselovens bestemmelse. Så 
begynte de å spise og drikke. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

* 183. Tob 8,4b-8 

La oss få bli gamle sammen 

Lesning fra Tobits bok  

På bryllupskvelden reiste Tobias seg fra sengen og sa til Sara: «Stå opp, søster, og la oss påkalle vår 
Herre og bønnfalle ham om å la miskunn og frelse hvile over oss.» Hun sto opp, og de begynte å be 
og bønnfalle om at Herren måtte bevare dem. Tobias begynte slik: 

 Velsignet er du, våre fedres Gud, 
 og velsignet være ditt navn 
 fra slekt til slekt gjennom alle tider. 
 Himmelen og hele ditt skaperverk 
 skal velsigne deg til evig tid. 

 Du skapte Adam, og du skapte for ham en hjelper og støtte, 
 Eva, hans kone. 
 Fra dem begge ble menneskeslekten født. 
 Du var den som sa: 
 «Det er ikke godt for mannen å være alene. 
 La oss skape en hjelper til ham, 
 en som er hans like.» 

 Nå tar jeg denne min søster til kone, 
 ikke på grunn av kroppens begjær, 
 men i oppriktighet. 
 Jeg ber deg, vis din miskunn 
 mot meg og mot henne, 
 og la oss få bli gamle sammen. 

Så sa de begge: «Amen, amen!» 

Slik lyder Herrens ord. 



 

* 184. Ordspr 31,10-13.19-20.30-31 

En kvinne som frykter Herren, skal ha ros 

Lesning fra Ordspråkenes bok 

 En dyktig kone – hvem finner vel henne? 
 Langt mer enn perler er hun verdt. 
 Mannen stoler på henne i sitt hjerte, 
 han mangler ikke vinning. 

 Hun gjør bare godt imot ham, 
 aldri noe ondt så lenge hun lever. 
 Hun skaffer seg ull og lin, 
 hendene arbeider med liv og lyst. 
 Hun legger hendene på rokken, 
 og fingrene griper om teinen. 
 Hun åpner hånden for den som lider nød, 
 rekker hendene ut til den fattige. 

 Ynde svikter, og skjønnhet forgår; 
 men en kvinne som frykter Herren, skal ha ros. 
 Pris henne for frukten av hennes arbeid, 
 hennes gjerninger skal gi henne ros i byens porter! 

Slik lyder Herrens ord. 

 

184.1 Fork 4,9-10a.12 

Det er bedre å være to enn én 

Lesning fra Forkynnerens bok 

 Det er bedre å være to enn én; 
 de får god lønn for sitt strev.  
 For om de faller, kan den ene 
 hjelpe den andre opp. 

 Når to ligger sammen, blir de varme, 
 men hvordan kan den som ligger alene, holde seg varm? 

 Om én blir overvunnet, 
 kan to holde stand. 
 En tretvinnet tråd 
 ryker ikke så fort. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

185. Høys 2,8-10.14.16a;8,6-7a 

Kjærligheten er sterk som døden 

Lesning fra Høysangen 

 Hør, det er min kjæreste, der kommer han, 
 løpende over fjellene, hoppende over høydene. 



 Min kjæreste ligner en gasell, en ung hjort. 
 Der står han bak muren vår. 
 Han kikker inn gjennom vinduene, 
 gløtter inn gjennom gitteret. 

 Min kjæreste tar til orde og sier:  
 Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom! 
 Min due i fjellkløften, 
 i ly under bratte klipper, 
 la meg få se deg, 
 la meg få høre stemmen din! 
 For stemmen er myk 
 og skikkelsen skjønn. 

 Min kjæreste er min, og jeg er hans. 

 Han sa til meg: Sett meg som et segl på ditt hjerte, 
 et stempel på din arm! 
 For kjærligheten er sterk som døden, 
 lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. 
 Den brenner som flammende ild, 
 en Herrens brann. 

 Veldige vann slukker ikke kjærligheten, 
 elver skyller den ikke bort. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

* 186. Sir 26,1-4.13-16 

Solen stiger på Herrens høye himmel,  
en god og vakker kvinne er i et velordnet hus 

Lesning fra Siraks bok  

 Salig den mann som har en god kone, 
 han får dobbelt opp med levedager. 
 En modig kone er til glede for sin mann, 
 og han får fullføre sine år i fred. 

 En god kone er den gode del, 
 som gis til dem som frykter Herren. 
 Rik eller fattig, hjertet har det godt, 
 til enhver tid er det glede i ansiktet. 

 En elskelig kvinne er til glede for sin mann, 
 hennes kunnskap gjør knoklene hans fete. 
 En kvinne som tier, er en gave fra Herren, 
 en sjel som har dannelse, kan ikke betales med noe. 
 Elskelig og mer enn elskelig er en kvinne som eier skam, 
 det finnes ikke noe som kan veie opp for 
 et sinn som har herredømme over seg selv. 

 Solen stiger på Herrens høye himmel, 
 en god og vakker kvinne er i et velordnet hus. 

Slik lyder Herrens ord. 



 

187. Jer 31,31-32a.33-34a 

Jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus 

Lesning fra profeten Jeremias bok 

 Se, dager skal komme, sier Herren, 
 da jeg slutter en ny pakt 
 med Israels hus og Judas hus, 
 ikke som den pakten 
 jeg sluttet med fedrene deres 
 den dagen jeg tok dem i hånden 
 og førte dem ut av Egypt. 

 Men dette er pakten jeg vil slutte 
 med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: 
 Jeg legger min lov i deres sinn 
 og skriver den i deres hjerte. 
 Jeg skal være deres Gud, 
 og de skal være mitt folk. 

 Da skal ingen lenger 
 undervise sin neste og sin bror 
 og si: «Kjenn Herren!» 
 For de skal alle kjenne meg, 
 både små og store, sier Herren. 
Slik lyder Herrens ord. 

 

 

Lesninger fra Det nye testamente 

 

188. Rom 8,31b-35.37-39 

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? 

Lesning fra apostelen Paulus' brev til romerne 

Brødre og søstre, er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga 
ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? 

Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? 
Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han 
ber for oss.  

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? 
Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.  

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det 
som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen 
skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. 

Slik lyder Herrens ord. 

 



189. Rom 12,1-2.9-18 

Bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud 

Lesning fra apostelen Paulus' brev til romerne  

Brødre og søstre, derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet: Bær kroppen frem som et 
levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere 
ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan 
dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. 

La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som 
søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, 
tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp 
de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet.  

Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke.  

Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for 
høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke.  

Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med 
alle, om det er mulig, så langt det står til dere. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

Eller kortere: Rom 12,1-2.9-13 

Bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud 

Lesning fra apostelen Paulus' brev til romerne  

Brødre og søstre, derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet: Bær kroppen frem som et 
levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere 
ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan 
dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. 

La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som 
søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, 
tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp 
de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

190. Rom 15,1b-3a.5-7.13 

Ta derfor imot hverandre som Kristus 

Lesning fra apostelen Paulus' brev til romerne  

Brødre og søstre, vi som er sterke, må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv. Hver 
enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp. For Kristus tenkte 
ikke på seg selv. 

Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. Da kan 
dere samstemt og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Ta derfor imot hverandre slik 
Kristus har tatt imot dere, til Guds ære. 



Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den Hellige 
Ånds kraft. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

191. 1 Kor 6,13c-15a.17-20 

Kroppen deres er et tempel for Den Hellige Ånd 

Lesning fra apostelen Paulus' første brev til korinterne  

Brødre og søstre, kroppen er ikke til for hor; den er for Herren, og Herren er for kroppen. Gud 
reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Vet dere ikke at kroppene deres er 
Kristi lemmer? 

Men den som holder seg til Kristus, blir én ånd med ham. Hold dere langt borte fra hor! All synd 
som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp.  

Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? 
Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære! 

Slik lyder Herrens ord. 

 

192. 1 Kor 12,31-13,8a 

Om jeg ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet 

Lesning fra apostelen Paulus' første brev til korinterne  

Brødre og søstre, vær ivrige etter å få de største nådegavene! Og jeg vil vise dere en enda bedre 
vei: 

 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, 
 men ikke har kjærlighet, 
 da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. 

 Om jeg har profetisk gave, 
 kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, 
 om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, 
 men ikke har kjærlighet, 
 da er jeg intet. 

 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, 
 ja, om jeg gir meg selv til å brennes, 
 men ikke har kjærlighet, 
 da har jeg ingen ting vunnet. 

 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, 
 den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. 
 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, 
 er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. 
 Den gleder seg ikke over urett, 
 men har sin glede i sannheten. 
 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 

 Kjærligheten tar aldri slutt. 

Slik lyder Herrens ord. 



 

193. Ef 4,1-6 

Én kropp og én Ånd 

Lesning fra apostelen Paulus' brev til efeserne  

Brødre og søstre, så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som 
er verdig det kallet dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med 
hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: 

 én kropp, én Ånd, 
 slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, 
 én Herre, én tro, én dåp, 
 én Gud og alles Far, 
 han som er over alle 
 og gjennom alle og i alle. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

* 194. Ef 5,2a.21-33 

Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og Kirken  

Lesning fra apostelen Paulus' brev til efeserne 

Brødre og søstre, lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss. 

Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus! Dere kvinner, underordne dere ektemennene 
deres som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er 
frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn 
i alt. 

Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den 
hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken frem for seg i 
herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være.  

På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, 
elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier 
den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal 
mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.  

Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av 
dere: Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

Eller kortere: Ef 5,2a.25-32 

Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og Kirken 

Lesning fra apostelen Paulus' brev til efeserne 

Brødre og søstre, lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave. 

Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den 
hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken frem for seg i 
herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle hun være.  



På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, 
elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier 
den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal 
mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. 

Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og kirken. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

195. Fil 4,4-9 

Fredens Gud være med dere 

Lesning fra apostelen Paulus' brev til filipperne 

Brødre og søstre, gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at 
dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, frem 
for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres 
hjerter og tanker i Kristus Jesus.  

Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er 
til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt 
hos meg, gjør alt dette! Så skal fredens Gud være med dere. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

196. Kol 3,12-17 

Og over alt dette: Kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen 

Lesning fra apostelen Paulus' brev til kolosserne 

Brødre og søstre, dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig 
medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir 
hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi 
hverandre.  

Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La 
Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige!  

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, 
viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.  

Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

197. Hebr 13,1-4a.5-6b 

La ekteskapet holdes i ære av alle 

Lesning fra brevet til hebreerne 

Brødre og søstre, hold søskenkjærligheten levende! Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten 
har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere 
var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen 
kropp.  



La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. La ikke kjærlighet til penger styre 
livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. 
Derfor kan vi tillitsfullt si: 

 Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

* 198. 1 Pet 3,1-9 

Til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet 

Lesning fra apostelen Peters første brev 

Mine kjære, på samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres. Slik kan de 
mennene som ikke vil tro på Ordet, bli vunnet – ikke ved ord, men ved sin kones livsførsel, når de 
ser hvordan dere lever i renhet og gudsfrykt. La ikke ytre stas, som frisyrer, gullkjeder og fine klær, 
være det som pryder dere, men hjertet, det skjulte mennesket med sin milde og rolige ånd, som er 
uforgjengelig og dyrebar for Gud.  

For slik smykket de hellige kvinnene seg i tidligere tider, de som satte sin lit til Gud. De 
underordnet seg sine menn, slik Sara var lydig mot Abraham og kalte ham herre. Hennes døtre er 
dere nå blitt, når dere gjør det gode og ikke lar dere skremme av noen trussel. 

På samme måte dere menn: Vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er den svakere part. Vis 
henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir 
hindret.  

Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og 
ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å 
arve velsignelse. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

 

199. 1 Joh 3,18-24 

La oss elske i gjerning og sannhet 

Lesning fra apostelen Johannes' første brev 

Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Slik skal vi vite at vi er av 
sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. For selv om hjertet fordømmer oss, er 
Gud større enn vårt hjerte og vet alt.  

Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud. Og det vi 
ber om, får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne.  

Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han 
bød oss. Den som holder hans bud, blir værende i Gud og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi 
fordi han har gitt oss sin Ånd. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

 

 



200. 1 Joh 4,7-12 

Gud er kjærlighet 

Lesning fra apostelen Johannes' første brev 

 Mine kjære, la oss elske hverandre! 
 For kjærligheten er fra Gud, 
 og hver den som elsker, er født av Gud 
 og kjenner Gud. 
 Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, 
 for Gud er kjærlighet. 
 Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, 
 at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden 
 for at vi skulle leve ved ham. 

 Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, 
 men at han har elsket oss 
 og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 

Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett 
Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

201. Åp 19, 1,5-9a 

Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid 

Lesning fra Johannes' åpenbaring 

Jeg, Johannes, hørte noe som lignet et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: 

 Halleluja! 
 Seieren, æren og makten tilhører vår Gud, 

Og fra tronen lød det en røst: 

 «Pris vår Gud, alle hans tjenere, 
 dere som frykter ham, både små og store!»  

Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av 
mektige tordenbrak. De ropte: 

 «Halleluja! 
 For Herren vår Gud, Den allmektige, 
 er blitt konge!  
 La oss glede oss og juble og gi ham æren! 
 For tiden for Lammets bryllup er kommet. 
 Hans brud har gjort seg i stand,  
 og hun har fått en drakt av skinnende rent lin.»  

Linet er de helliges rettferdige gjerninger. 

Og engelen sier til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» 

Slik lyder Herrens ord. 

 

 



 

Responsoriesalmer 

 

202. Sal 33(32),12 og 18.20-21.22  

℟. Jorden er full av Herrens godhet. (V. 5b) 

 12 Salig er det folk som har Herren til Gud, 
 det folk han har valgt til sin eiendom! 
 18 Men Herrens øye hviler på dem 
 som frykter ham og venter på hans miskunn. (℟.)  

 20 Vår sjel venter på Herren; 
 han er vår hjelp og vårt skjold. 
 21 Vårt hjerte gleder seg i ham, 
 vi setter vår lit til hans hellige navn. (℟.)  

 22 La din miskunn være over oss, Herre! 
 Det er deg vi venter på. ℟.  

 

203. Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9  

℟. Jeg vil velsigne Herren til alle tider. (V. 2a) 

Eller - ℟. Smak og se at Herren er god. (V. 9a) 

 2 Jeg vil velsigne Herren til alle tider, 
 alltid lovsynge ham med min munn. 
 3 Jeg er stolt over Herren, 
 la de hjelpeløse høre det og være glade. (℟.) 

 4 Pris Herren sammen med meg, 
 la oss ære hans navn! 
 5 Jeg søkte Herren, og han svarte meg, 
 fra alt som skremte, berget han meg. (℟.) 

 6 Vend blikket mot ham og strål av glede, 
 så skal dere aldri rødme av skam! 
 7 Den hjelpeløse ropte, og Herren hørte, 
 han frelste ham fra alle trengsler. (℟.) 

 8 Herrens engel slår leir 
 rundt dem som frykter ham. 
 Han frir dem ut. 
 9 Smak og se at Herren er god! 
 Salig er den som søker tilflukt hos ham. ℟.  

 

204. Sal 103(102),1-2.8 og 13.17-18a  

℟. Barmhjertig og nådig er Herren. (V. 8a) 

Eller - ℟. Herrens miskunn er fra evighet til evighet over dem som frykter ham. (V. 17) 

 



 1 Velsign Herren, min sjel! 
 Alt som i meg er, 
 velsign hans hellige navn. 
 2 Velsign Herren, min sjel! 
 Glem ikke alt det gode han gjør. (℟.) 

 8 Barmhjertig og nådig er Herren, 
 sen til vrede og rik på miskunn. 
 13 Som en far er barmhjertig mot sine barn, 
 er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. (℟.) 

 17 Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet 
 over dem som frykter ham. 
 Hans rettferd når til barnebarn, 
 18 til dem som holder hans pakt 
 og husker hans bud, 
 så de følger dem. ℟.  

 

205. Sal 112(111),1-2.3-4.5-7a.7bc-8. 9  

℟. Salig er den som har glede i Herrens bud. 

Eller - ℟. Halleluja. 

 1 Salig er den som frykter Herren 
 og har glede i hans bud. 
 2 Hans ætt blir mektig i landet, 
 den rettskafne slekt blir velsignet. (℟.) 

 3 Det er velstand og rikdom i hans hus, 
 hans rettferd skal alltid bestå. 
 4 Lys bryter frem i mørket for de rettskafne, 
 for den som er nådig, mild og rettferdig. (℟.) 

 5 Det går godt med den som villig gir lån, 
 den som skjøtter sine saker rett. 
 6 Han skal aldri i evighet vakle, 
 den rettferdige blir alltid husket. (℟.) 

 7 Han er ikke redd for onde rykter. 
 hans hjerte er rolig og trygt i Herren. 
 8 Hans hjerte er grunnfestet, uten frykt. 
 Til slutt får han se at fienden faller. (℟.) 

 9 Han strør ut, han gir til de fattige, 
 hans rettferd skal alltid vare, 
 stor og herlig blir hans makt. ℟.  

 

* 206. Sal 128(127),1-2.3.4-5  

℟. Salig er den som frykter Herren. (V. 1) 

Eller - ℟. Slik blir en mann velsignet når han frykter Herren. (V. 4) 

 1 Salig er den som frykter Herren 
 og går på hans veier. 



 2 Du får nyte frukten av ditt strev. 
 Salig er du, det skal gå deg vel. (℟.) 

 3 Din kone er som en fruktbar vinstokk inne i ditt hus, 
 barna er som unge oliventrær rundt bordet. (℟.) 

 4 Ja, slik blir en mann velsignet 
 når han frykter Herren. 
 5 Herren velsigne deg fra Sion 
 så du får nyte Jerusalems lykke alle dine dager! ℟.  

 

207. Sal 145(144),8-9.10 og 15.17-18  

℟. Herren er god mot alle. (V. 9a) 

 8 Herren er nådig og barmhjertig, 
 sen til vrede og rik på miskunn. 
 9 Herren er god mot alle, 
 barmhjertig mot alt han har skapt. (℟.) 

 10 Alle dine skapninger priser deg, Herre, 
 de trofaste velsigner deg. 
 15 Alles øyne venter på deg, 
 og du gir dem mat i rett tid. (℟.) 

 17 Herren er rettferdig på alle sine veier, 
 trofast i alt han gjør. 
 18 Herren er nær alle som kaller på ham, 
 alle som kaller på ham i sannhet. ℟.  

 

208. Sal 148,1-2.3-4.9-10.11-12.13  

℟. De skal love Herrens navn. (V. 13a) 

Eller - ℟. Halleluja.  

 1 Lovsyng Herren fra himmelen, 
 lov ham i det høye! 
 2 Lov ham, alle hans engler, 
 lov ham, hele hans hær! (℟.) 

 3 Lov ham, sol og måne, 
 lov ham, alle lysende stjerner! 
 4 Lov ham, du høyeste himmel, 
 og vannet over himmelen! (℟.) 

 9 fjell og alle hauger, 
 frukttrær og alle sedrer, 
 10 ville dyr og alt fe, 
 krypdyr og fugler med vinger, (℟.) 

 11 konger på jorden og alle folk, 
 stormenn og alle styresmenn på jord, 
 12 unge menn og jenter, 
 gamle folk og gutter! (℟.) 



 13 De skal love Herrens navn, 
 bare hans navn er opphøyd.  
 Hans herlighet er over himmel og jord. ℟.  

 

Halleluja og evangelievers 

 

℟. Halleluja! Halleluja! Halleluja! 
 
Evangelievers (i fastetiden) 
℟. Lovet være Jesus Kristus, evighetens Konge. 

 

209. 1 Joh 4,7b 

Hver den som elsker,  
er født av Gud og kjenner Gud. 

 

210. 1 Joh 4,8b.11 

Gud er kjærlighet,  
da skylder også vi å elske hverandre. 

 

211. 1 Joh 4,12 

Dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss,  
og hans kjærlighet er fullendt i oss. 

 

212. 1 Joh 4,16 

Den som blir i kjærligheten,  
blir i Gud og Gud i ham. 

 

Evangelier 

 

213. Matt 5,1-12a 

Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. 

☩ Lesning fra det hellige Evangelium etter Matteus 

På den tid så Jesus folkemengden og gikk opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg 
om ham. Han tok til orde og lærte dem: 

 «Salige er de som er fattige i ånden, 
 for himmelriket er deres. 
 Salige er de som sørger, for de skal trøstes. 
 Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. 
 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, 
 for de skal mettes. 



 Salige er de barmhjertige, 
 for de skal få barmhjertighet. 
 Salige er de rene av hjertet, 
 for de skal se Gud. 
 Salige er de som skaper fred, 
 for de skal kalles Guds barn. 
 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, 
 for himmelriket er deres. 

Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på 
alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

214. Matt 5,13-16 

Dere er verdens lys 

☩ Lesning fra det hellige Evangelium etter Matteus 

På den tid sa Jesus til sine disipler:  

Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det 
duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. 

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en 
oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i 
huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og 
prise deres Far i himmelen! 

Slik lyder Herrens ord. 

 

215. Matt 7,21.24-29 

Han bygde huset sitt på fjell 

☩ Lesning fra det hellige Evangelium etter Matteus 

På den tid sa Jesus til sine disipler: Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i 
himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 

Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt 
på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for 
det var bygd på fjell. 

Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som 
bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da 
falt det, og fallet var stort.» 

Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem 
med myndighet og ikke som deres skriftlærde. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

Eller kortere: Matt 7, 21.24-25 

Han bygde huset sitt på fjell 



☩ Lesning fra det hellige Evangelium etter Matteus 

På den tid sa Jesus til sine disipler:  

Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min 
himmelske Fars vilje. 

Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt 
på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for 
det var bygd på fjell. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

* 216. Matt 19,3-6 

Det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. 

☩ Lesning fra det hellige Evangelium etter Matteus 

På den tid kom noen fariseere for å sette Jesus på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille 
seg fra sin kone av en hvilken som helst grunn?»  

Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og 
sa: ‘Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én 
kropp.’ Så er de ikke lenger to; de er én kropp.  

Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» 

Slik lyder Herrens ord. 

 

217. Matt 22,35-40 

Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort 

☩ Lesning fra det hellige Evangelium etter Matteus 

På den tid spurte en av fariseerne, en lovkyndig, Jesus for å sette ham på prøve:  

«Mester, hvilket bud er det største i loven?»  

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din 
forstand.’ Dette er det største og første budet.  

Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele 
loven og profetene.» 

Slik lyder Herrens ord. 

 

* 218. Mark 10,6-9 

De er ikke lenger to; de er én kropp 

☩ Lesning fra det hellige Evangelium etter Markus 

På den tid sa Jesus:  

Fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som mann og kvinne. Derfor skal mannen 
forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Så er de ikke lenger 
to; de er én kropp.  



Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» 

Slik lyder Herrens ord. 

 

* 219. Joh 2,1-11 

Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea 

☩ Lesning fra det hellige Evangelium etter Johannes 

På den tid var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var 
innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.»  

«Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.»  

Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» 

Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem 
rommet to eller tre anker.  

«Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen.  

«Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de.  

Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, 
men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommen og sa: «Alle 
andre setter først frem den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. 
Men du har spart den gode vinen til nå.» 

Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og 
disiplene hans trodde på ham. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

220. Joh 15,9-12 

Bli i min kjærlighet 

☩ Lesning fra det hellige Evangelium etter Johannes 

På den tid sa Jesus til sine disipler:  

Som Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, 
blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt 
dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.  

Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

221. Joh 15,12-16 

Dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre 

☩ Lesning fra det hellige Evangelium etter Johannes 

På den tid sa Jesus til sine disipler:  

Dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet 
enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere.  



Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere 
venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.  

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt 
som varer. Da skal Faderen gi dere alt dere ber om i mitt navn. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

222. Joh 17,20-26 

Så de helt og fullt kan være ett 

☩ Lesning fra det hellige Evangelium etter Johannes 

På den tid løftet Jesus øynene mot himmelen og ba:  

Hellige Far, jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på 
meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at 
verden skal tro at du har sendt meg.  

Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og 
du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du 
elsker dem slik du har elsket meg.  

Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har 
gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.  

Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt 
meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har 
hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.» 

Slik lyder Herrens ord. 

 

Eller kortere: Joh 17,20-23 

Så de helt og fullt kan være ett 

☩ Lesning fra det hellige Evangelium etter Johannes 

På den tid løftet Jesus øynene mot himmelen og ba:  

Hellige Far, jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på 
meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at 
verden skal tro at du har sendt meg.  

Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og 
du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du 
elsker dem slik du har elsket meg.  

Slik lyder Herrens ord. 

 


