ORDNING FOR

Forbønn
for borgerlig inngått ekteskap

Den Evangelisk Lutherske Frikirke
I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved
enkelte av de liturgiske ledd, og det kan være tillegg til handlingen i form av musikk eller høytlesning, eventuelt
kombinert med at det tennes lys i lysglobe. Blant de kulturelle innslag kan det også åpnes for elementer som
understreker ekteparets etniske bakgrunn. Der den ene eller begge av ektefolkene har en annen kirkelig
tilhørighet enn Den Evangelisk Lutherske Frikirke, kan det åpnes for deltakelse fra vedkommende kirkesamfunn.
Både når det gjelder medvirkning fra andre kirkesamfunn og kulturelle innslag, skal dette tilpasses
forbønnshandlingens gudstjenestelige karakter og ikke bryte med Den Evangelisk Lutherske Frikirkes
trosgrunnlag.
Salmer: Lovsanger til Gud som skaper, Kristus som frelser og Den Hellige Ånd som veileder, bønnerop,
lovprisningsvers, forkynnende sanger og åndelige viser. Disse fremføres primært av menigheten i fellesskap,
men kan også synges av kor/korgrupper, solister o.a. Salmen skal understreke den kirkelige handlingens bibelske
karakter og hjelpe de fremmøtte i å respondere på Guds ord og vilje.
Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn.
Der navnene skal nevnes, kan en bruke fullt navn eller fornavn, etter hva som er naturlig i det enkelte tilfelle. I
spørsmålene under ledd 7 Fremstilling av ekteparet skal det brukes fullt navn.

1 Preludium/Inngang
Musikk til preludium/inngang.
Ekteparet kan ta plass i koret på forhånd, eller de kan gå sammen fram til koret og sette seg på plassene sine.
Dersom det er ønskelig, kan ekteparet, forlovere, liturg og andre gå inn i kirken i prosesjon. Hvis ønskelig kan
brudeparet og liturgen gå sist inn.
Deretter kan det fremføres egnet vokal- eller instrumentalmusikk.

2 Inngangsord
Enten A
L I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.
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Eller B
L Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Deretter ønskes ekteparet og forsamlingen velkommen med disse eller lignende ord:

L Kjære (fullt navn nevnes) og (fullt navn nevnes), den (dato nevnes) inngikk dere ekteskap i
(stedet nevnes). Dere er kommet hit til (kirken nevnes) fordi dere ønsker kirkens forbønn for deres
ekteskap. Vi er samlet for å glede oss med dere og be om velsignelse over dere og hjemmet
deres.

Deretter kan liturgen kort si noe om anledningen og gudstjenesten som følger, og eventuelt avslutte slik:

L Takk Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.
Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!
Sal 118,1.24

3 Salme

4 Skriftlesning
L Ekteskapet er Guds gode ordning.
Gud har innstiftet det til glede og hjelp for mann og kvinne
og til beste for samfunnet som de er en del av.
Han har ordnet det slik at mann og kvinne skal være ett,
slik Kristus og menigheten er ett,
og stadfestet dette fellesskapet med sin velsignelse.
Ekteskapet er Guds gode gave.
Å leve sammen som mann og hustru
kaller oss til et liv i tillit og kjærlighet,
til å ha omsorg for hverandre og for hjemmet
og trofast stå ved hverandres side livet ut.
Guds ord vitner om ekteskapet at det er hellig og ukrenkelig.
Det står skrevet i Første Mosebok:
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!» 1 Mos 1,27-28a
Og vår Herre Jesus Kristus sier:
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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.»
Matt 19,4-6

I tilfeller der en eller begge parter har bak seg et brutt samliv kan følgende formular brukes dersom
begge er enige om det:

L Men der hvor Herrens vilje er blitt brutt, må en bøye seg for Gud og si:
"Hvis du vil gjemme på synd, Herre, hvem kan da bli stående?"
Guds tilgivelse kan gi oss en ny begynnelse til å leve etter hans hellige vilje.
Herren gi dere kraft til det!

L La oss videre høre fra Guds ord.
2-4 av de følgende tekstene, minst én fra hvert av de to testamentene.
Skriftlesningene kan leses av medlemmer av bryllupsfølget.
De som skal lese, går samlet fram til lesepulten.
Brudepar og menighet sitter under lesningen.

Salme 23
Salme 36,6-10
Salme 91,1-2.4.9
Salme 100
Salme 103,1-5
Høys 2,8-14.16-17 + 8,6-7a
Høys 2,9-10a.13b-14
Høys 8,6-7a

Ef 5,20-33 (i sin helhet eller i utdrag)
Fil 2,1-5
Fil 4,4-8
Kol 3,12b-14
Hebr 13,4a
1 Joh 4,7-12

Matt 6,25-34
Matt 7,7-8.12
Matt 7,24-25

Joh 15,9-12[-17]
Rom 8,38-39
1 Kor 13 (i sin helhet eller i utdrag)
Gal 6,2
Ef 3,14-21
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Den tredje av lesningene fra Høysangen kan leses av én tekstleser eller av kvinne (I) og mann (II).

I
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:
II
Stå opp, min elskede, min vakre jente,
og kom!
Nå er vinteren omme,
regnet er forbi, det er borte.
Landet dekkes av blomster.
Sangens tid er inne,
turtelduen kan høres i landet.
Frukten på fikentreet modner,
blomsten på vinstokken dufter.
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.
I
Min kjæreste er min, og jeg er hans,
han som gjeter mellom liljene.
Helt til dagen blåser skyggene bort,
spring som gasellen, min kjæreste, som en ung hjort
over kløfter og fjell!
I/II
Sett meg som et segl på ditt hjerte,
et stempel på din arm!
For kjærligheten er sterk som døden,
lidenskapen er ubøyelig som dødsriket.
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Den brenner som flammende ild,
en Herrens brann.
Veldige vann slukker ikke kjærligheten,
elver skyller den ikke bort.
Høys 2,8-14.16-17 + 8,6-7a

Siste lesning avsluttes med:

”Slik lyder Herrens ord.”

Her kan følge

5 Salme
eller egnet vokal- eller instrumentalmusikk.

6 Tale
Liturgen holder en tale over et av de skriftordene som er lest under ledd 4 eller over en annen egnet tekst.

7 Fremstilling av ekteparet
Ekteparet går sammen fram (til alteret).

Enten A
L For offentlig myndighet har dere lovet å leve sammen i ekteskap. Dette løftet betyr at dere
skal være ett og holde trofast sammen i gode og onde dager inntil døden skiller dere.
Etter deres ønske vil vi i dag be for dere og stille deres ekteskap og hjem inn under
Guds velsignelse.

Eller B
L (Mannens og kvinnens fulle navn uten tittel), dere har for offentlig myndighet lovet å leve
sammen i ekteskap.
For Gud vår Skapers ansikt spør jeg deg, (mannens navn): Holder du fast ved løftet om å elske
og ære (kvinnens navn) og holde trofast sammen i gode og onde dager inntil døden skiller dere?
Mannen: Ja.
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L For Gud vår Skapers ansikt spør jeg deg, (kvinnens navn): Holder du fast ved løftet om å
elske og ære (mannens navn) og holde trofast sammen i gode og onde dager inntil døden skiller
dere?
Kvinnen: Ja.
L Da vi nå har hørt deres løfter om troskap vil vi be for dere og stille deres ekteskap og hjem
inn under Guds velsignelse.

8 Forbønn
Ekteparet kneler.
Liturgen ber med håndspåleggelse en av følgende bønner, som avsluttes med Herrens bønn.
Eventuelt kan også andre i følget delta i forbønnen med håndspåleggelse.

I
Enten A

Eller B

L Barmhjertige Gud og Far, du som har
innstiftet ekteskapet og velsignet mann og
kvinne, vi ber deg: La din velsignelse hvile
over (navnet nevnes) og (navnet nevnes) som her
kneler for ditt ansikt. Fyll dem med din
kjærlighet, og bygg deres hjem i fred. Se til
dem i nåde, og styrk dem med din Ånd, så de
i gode og onde dager setter sin lit til deg,
holder trofast sammen og hjelper hverandre
fram mot det evige liv.

L Gode Gud, vi takker deg for (navnet nevnes)
og (navnet nevnes) og for deres kjærlighet til
hverandre. Velsign deres liv som ektefolk.
Hjelp dem å holde det løftet de har gitt
hverandre, så deres ekteskap kan fylles av
tillit, omsorg og glede.
Gi dem evne og vilje til å bygge sitt hjem i
fred, så det blir et sted der [barn kan vokse
opp i trygghet og] familie og venner kan finne
fellesskap.
Du som er veien, sannheten og livet, la dem få
vandre i din sannhet. Du som tilgir og leger,
hjelp dem å tilgi hverandre. Du som er
kjærlighetens kilde, gi dem og alle ektefolk å
vokse og modnes i kjærlighet.

II
Her kan det tilføyes en fritt utformet bønn, eventuelt kombinert med lystenning.
Eventuelt kan menigheten synge en bønnesalme (mens ekteparet kneler).
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III
Forbønnen avsluttes alltid med Herrens bønn.

L La oss sammen be Herrens bønn.
A Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.
L Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 
M Amen.
Ekteparet reiser seg.

Her kan følge

9 Musikk/symbolhandlinger
Deltakere i festfølget og andre kan medvirke med musikk, høytlesning eller andre innslag.
For eksempel kan denne symbolhandlingen benyttes:








Som et tegn på den nye enhet ber liturgen ekteparet vise at en ny fase i livet har
startet.
Mann og hustru går til hver sin kant av alteret/koret og mottar et lys fra en av de
nærmeste i sin familie (far, mor eller en annen som er nærmeste pårørende).
Familiemedlemmet tenner lyset.
Når lyset er mottatt går mann og hustru sakte, fra hver sin side, med lysene tente mot
et tredje lys (større enn de to andre og dermed litt annerledes) som er plassert i en
stake midt foran alteret/koret (eller foran i rommets midtpunkt).
Mann og hustru tenner så, samtidig, dette tredje lyset med hvert sitt lys. Deretter
slukker de det mindre lyset de mottok, rekker det til forloverne og griper så begge om
det tredje lyset og løfter det opp, vendt mot menigheten, for så å sette det tilbake i
staken.
På denne måten symboliseres at de to er ett.
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10 Salme

11 Velsignelse

L vendt mot menigheten
Ta imot velsignelsen.
Menigheten reiser seg.

L Herren Jesu Kristi nåde,
Guds kjærlighet
og Den Hellige Ånds samfunn
være med dere alle. 
M Amen.

Her kan det fremføres egnet vokal- eller instrumentalmusikk.

12 Postludium/Utgang
Musikk til utgang. Ekteparet går sammen ut av kirken.
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