EKTEVIELSESRITUALET
Nytt ritual på norsk vil komme i år 2021/2022

(Dette ritualet er uten messe.
Ritualet med messe er ganske likt dette til og med folkets forbønner,
men der kommer offertoriet inn på vanlig måte, og den høytidelige
velsignelsen over brud og brudgom gis rett etter Fadervår og før
kommunionen. Deretter er velsignelse og avslutning av liturgien lik i
begge former.)
(INNGANGSMUSIKK)
INNLEDENDE RITUS
Presten:
I Faderens + og Sønnens og den Hellige Ånds navn.
Alle: Amen.
Presten:
Herren være med dere.
Alle: Og med din ånd.
(Innledning ved presten, event. syndsbekjennelse, Kyrie eleison)
BØNN
Presten:
Gud, du har opphøyet ekteskapet til et sakrament og gjort det til et bilde på Kristi
kjærlighet til sin Kirke. Vi ber for dette brudepar, N. og N.: Hjelp dem til alltid å leve i
troskap mot den kjærlighet de i dag lover hverandre for ditt åsyn. Ved vår Herre Jesus
Kristus, din Sønn, som ...
(EVENT. SALME)
ORDETS GUDSTJENESTE
LESNING(ER)
MELLOMVERS
Event. LESNING 2
EVANGELIUM.
PREKEN

VIELSESSEREMONIEN
Presten:
Kjære brudepar, dere er kommet til Kirken for at Herren skal sette sitt segl på deres
kjærlighet, med Kirkens prest og denne forsamling som vitner. Kristus velsigner denne
kjærlighet i rikt mål. Han har helliget dere i dåpen, og nå gir han dere ved et eget
sakrament nåde og styrke til å bære ekteskapets plikter i gjensidig og varig troskap.
I Kirkens nærvær spør jeg dere: N. og N., er det av fri vilje og uten tvang dere er
kommet hit for å inngå ekteskap?
Brud og brudgom: Ja.
Presten:
Vil dere leve som mann og hustru og elske og ære hverandre livet igjennom?
Begge: Ja.
Presten:
Vil dere med kjærlighet ta imot de barn Gud måtte skjenke dere, og oppdra dem i
Kristi og Kirkens ånd ?
Begge: Ja.
Presten:
Da dere nå har til hensikt å inngå ekteskap, ber jeg dere bekrefte dette høytidelig for
Gud og hans Kirke.
Presten henvender seg til brudgommen:
N.N., vil du ta N.N. til din hustru og love å elske og ære henne, være henne tro og bli
hos henne i gode og onde dager, inntil døden skiller dere ad?
Brudgommen: JA
Presten henvender seg til bruden:
N.N., vil du ta N.N. til din ektemann og love å elske og ære ham, være ham tro og bli
hos ham i gode og onde dager, inntil døden skiller dere ad?
Bruden: JA
Eller: (etter prestens innledende spørsmål)
Brudgommen:
N., JEG TAR DEG TIL EKTE OG LOVER Å ELSKE OG ÆRE DEG, VÆRE DEG TRO OG BLI HOS
DEG I GODE OG ONDE DAGER, INNTIL DØDEN SKILLER OSS AD.
Bruden:
N., JEG TAR DEG TIL EKTE OG LOVER Å ELSKE OG ÆRE DEG, VÆRE DEG TRO OG BLI HOS
DEG I GODE OG ONDE DAGER, INNTIL DØDEN SKILLER OSS AD.
Presten: Så gi hverandre hånden på det.
Han legger stolaen på begges hender idet han sier:
Det ekteskap dere nå har inngått, stadfester jeg og erklærer for gyldig i Faderens og
Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og dere som her er til stede, tar jeg til vitne på at
denne hellige pakt er gyldig sluttet. "Hva Gud har sammenføyet, skal mennesker ikke
adskille''.

VELSIGNELSE AV RINGENE
Presten:
La oss be: Herre, velsign disse ringer. Gi at de som skal bære dem, alltid forblir tro mot
hverandre og lever etter din vilje i gjensidig kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.
Alle: Amen.
Presten (kan først stenke ringene med vievann):
Motta disse ringer som er velsignet under Kirkens bønn, og gi dem til hverandre. La
dem alltid være dere et tegn på det løftet dere har gitt hverandre. I Faderens og
Sønnens + og den Hellige Ånds navn.
Alle: Amen.
Brudgommen: Ta imot denne ring som tegn på min troskap og kjærlighet til deg.
Bruden: Ta imot denne ring som tegn på min troskap og kjærlighet til deg.
(EVENT. SALME)
BØNN OVER BRUD OG BRUDGOM
Presten: Kjære venner, la oss bønnfalle Herren, vår Gud, at han vil utøse sin
velsignelse over de to som nå har lovet hverandre trofasthet og kjærlighet. La oss be
Herren at han vil gjøre dem han har forenet i hellig pakt, til ett i kjærlighet.
FOLKETS FORBØNNER
Eller stille bønn
Deretter strekker presten hendene ut over brudeparet og sier:
Evige Gud, ved din allmakts kraft skapte du alle ting av intet. Du la verdens grunnvoll
og skapte mennesket i ditt bilde. Kvinnen og mannen ble skapt til å leve sammen, så
de ikke lenger skulle være to, men ett kjød, og du bød at det som du har
sammenføyet, aldri skal skilles ad.
All godhets Gud, du har opphøyet ekteskapet til et sakrament og gjort det til et
bilde på Kristi kjærlighet til sin Kirke.
Allmektige Gud, du forener mann og kvinne til det første av alle fellesskap, og gir
dem den velsignelse som ikke gikk tapt ved arvesyndens straff eller syndflodens dom.
Se i nåde til denne din tjenerinne, som sammen med sin ektefelle ber om din
velsignelse: La kjærlighet og fred bo i henne, og hjelp henne til å ta som forbilde de
hellige kvinner som Skriften lovpriser.
Måtte hennes mann sette sin lit til henne som er hans likeverdige ledsager og
medarving til nådens liv. Måtte han vise henne skyldig ære, og elske henne med den
samme kjærlighet som Kristus har til sin Kirke.
Og nå ber vi deg, Herre, at disse dine tjenere må holde fast ved troen og dine bud.
La dem sammen leve et rent og godt liv, og ved evangeliets kraft vitne om Kristus for
alle mennesker. (Velsign dem med barn, gjør dem til gode foreldre og la dem begge få
se sine barns barn.) La dem etter en god alderdom nå frem til det evige liv i himlenes
rike. Ved Kristus, vår Herre.
Alle: Amen.

Alle ber sammen:
Fader vår, du som er i himmelen ...
VELSIGNELSEN
Presten:
Gud, vår evige Far, bevare dere i enhet og gjensidig kjærlighet, så Kristi fred kan være
hos dere og bo i deres hjem.
Alle: Amen.
Presten:
Måtte dere (ha velsignelse i deres barn,) finne trøst og glede hos venner og leve i sann
fred med alle mennesker.
Alle: Amen.
Presten:
Måtte dere vitne om Guds kjærlighet i verden, så ulykkelige og fattige kan finne hjelp
hos dere og en gang med takk ta imot dere i Guds evige boliger.
Alle: Amen.
Presten:
Den allmektige Gud, Faderen, Sønnen + og den Hellige Ånd, velsigne dere alle.
Alle: Amen.

UTGANGSMUSIKK

