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K LO C K R I N G N I N G

*  I N G Å N G S M U S I K

S A M L I N G S O R D

PRÄST ...
  Inför Gud har vi samlats/Vi har samlats till vigsel mellan 
  er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds välsignelse   
  över er och för att dela er glädje. 
  

P S A L M / M U S I K



I N L E D N I N G S O R D
I Inledningsordet berättar prästen vad äktenskapet innebär. Det kan vara 
att äktenskapet välsignas av Gud, eller att ta emot och ge vidare den  
kärlek som är av Gud. Att ingå äktenskap är att säga Ja till varandra.  Det 
är parets uppgift att älska varandra i glädje som i sorg.

B I B E L L Ä S N I N G
Paret kan välja någon av nedastående bibeltexter som kan läsas av präst 
eller anhörig/vän. Andra bibeltexter kan också förekomma. 

PRÄST Låt oss höra bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar.

Jesus sade: Skaparen gjorde från början människorna 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. Matteusevangeliet 19:4–6



Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets 
fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.”
Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.Som man och 
kvinna skapade han dem. 1 mos 1:26–28

Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud 
är min Gud. Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad 
som helst – endast döden skall skilja oss åt. rut 1:16–17

Så bekräftade Jonatan åter sin kärlek till David med en ed, ty han älskade honom lika högt 
som sitt eget liv. När han gått reste sig David från sitt gömställe vid kullen och föll
ner med ansiktet mot jorden och hälsade Jonatan tre gånger. De kysste varandra under 
tårar, och till slut grät David våldsamt. Då sade Jonatan till honom: ”Farväl. Vi båda har
svurit varandra en ed i Herrens namn: Herren skall vaka över förbundet mellan mig och dig 
och mellan våra efterkommande för all framtid.” 1 samuelsboken 20:17, 41–42

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.
höga visan 8:6–7



Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra  
tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. romarbrevet 12:9–10

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upp-
blåst. 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. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre,
och störst av dem är kärleken. 1 korinthierbrevet 13:4–7, 13

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. galaterbrevet 6:2

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 ska älska varandra så som jag har älskat er.  
Johannesevangeliet 15:9-12

P S A L M / M U S I K



*  F R Å G O R N A
 
PRÄST Inför Gud och i denna församlings (dess vittnen) närvaro 
  frågar jag dig, NN. Vi vill du ta NN till din hustru/maka/man/  
  make och älska honom henne/honom i nöd och lust?

 Svar:  Ja!

PRÄST Inför Gud och i denna församlings (dess vittnen) närvaro 
  frågar jag dig, NN. Vi vill du ta NN till din hustru/maka/man/  
  make och älska honom henne/honom i nöd och lust?

  Gud, välsigna NN och NN i deras äktenskap. Låt denna  
  ring/dessa ringar för dem vara tecknet på deras löften  
  om ömsesidig kärlek. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 



*  LÖ F T E N  O C H  R I N G VÄ X L I N G E N
 
PRÄST Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.

Alternativ 1
NN, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills 
döden skiljer oss åt. Som ett tecken på vår kärlek vill jag bära/ge dig denna 
ring. 

Alternativ 2
Jag, NN, tar dig, NN, nu till min man/make/hustru/maka, att älska dig, dela 
glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Som ett 
tecken på vår kärlek vill jag bära/ge dig denna ring. 

Ringväxlingen äger rum.



*  T I L L K Ä N N A G I VA N D E T
 
PRÄST Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat 
  detta inför Gud och denna församling (dessa vittnen). 
  Ni är nu makar/man och hustru. 

  Era löften om ömsesidig kärlek och trohet påminner om Guds 
  omsorg och kärlekens gåva. Må Guds välsignelse omsluta er nu 
  och alltid. Amen.

V I G S E LTA L

P S A L M / M U S I K



F Ö R B Ö N
Någon valda nedan eller eget alternativ.

Alternativ 1
Kärlekens Gud, vi tackar dig för denna dag, för dess glädje och förhoppningar. 
Vi ber för NN och NN och deras äktenskap. Tack för den kärlek de har funnit 
hos varandra och det liv de har tillsammans. Tack för det stöd de får ge och ta 
emot. Hjälp dem att förlåta varandra, och låt dem dag för dag ta emot glädje 
och kraft ur din hand. I Jesu namn. Amen.

Alternativ 2
Kärlekens Gud, vi tackar dig för denna dag, för dess glädje och förhoppningar. 
Du som är kärlek och liv, tack för nyfikenhet eller förälskelse, för trofast kär-
lek och fördjupad samhörighet. Vi ber för NN och NN i deras äktenskap. Hjälp 
dem att skratta och gråta tillsammans, dela lust och längtan. Låt dem förstå 
och förlåta varandra. Hjälp oss som släkt och vänner ge dem stöd och styrka i 
deras fortsatta gemensamma liv. I Jesu namn. Amen. 



H E R R E N S  B Ö N 
Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket.
Din är makten och äran i evighet. Amen.

VÄ L S I G N E L S E N

P S A L M / M U S I K

*  U TG Å N G S M U S I K



U T D R A G  U R  K Y R K O O R D N I N G E N ,  K A P I T E L  2 3 .

Genom vigseln förenas två personer i äktenskapet. De lovar att med varandra i  
livslång trohet dela livets glädje och sorg. Äktenskap och familj är en grundläggande 
gemenskapsform i samhället. 

Vigseln markerar högtiden, glädjen och ansvaret vid övergången till denna  
gemenskap. Kyrkan vill med Jesus Kristus som förebild visa makarna på den  
inbördes gemenskapen och det ömsesidiga tjänandets väg, men också på vars och  
ens behov av egen gudsgemenskap och på familjens öppenhet för alla som behöver  
dess omtanke. Guds närvaro i äktenskapet ger makarna hjälp att leva med varandra 
i kärlek och vara ett vittnesbörd för omgivningen.

Äktenskapet syftar till att ge stöd åt den inbördes kärleken och troheten mellan 
två makar samt vara en plats där barn kan tas emot och fostras. Den kärlek som  
förverkligas i äktenskapet är ett tecken på Guds kärlek. Konstitutivt för ett  
äktenskap är de ömsesidiga löftena och ett offentligt uttryckt samtycke.




