Aktiviteter - kapitel 6 - 3. klasse

Vielsesritual i Den danske folkekirke

Vielsesritual ved borgerlig vielse

Præsten: Således står der skrevet: Da Gud havde skabt
himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han: »Lad os skabe mennesker i
vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk,
himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der
kryber på jorden.« Og Gud skabte mennesket i sit billede;
i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte
han dem. Og Gud velsignede dem.
Og vor Herre Jesus Kristus siger: Har I ikke læst, at
Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og
kvinde og sagde: »Derfor skal en mand forlade sin far og
mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød«?
Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså
har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.
Og apostlen Paulus skriver: Bær hinandens byrder; således
opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige
og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed,
mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv
hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden.
Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette
skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens
bånd«.

Myndighedspersonen: (Borgmester eller “Da de har henvendt Dem til den borgerlige myndighed i x Kommune for
at indgå lovligt ægteskab med fuld borgerlig gyldighed, vil
Deres ægteskab nu være at bekræfte for øvrigheden.
Forinden vielsen foretages, vil jeg minde Dem om betydningen og vigtigheden af det løfte, De nu står i begreb med
at give hinanden.
Ægteskabet forudsætter i almindelighed et løfte om samliv
i gensidig kærlighed, hjælpsomhed og tolerance.
Ud fra denne erkendelse ønsker jeg Dem, at De ægteskabet igennem, under alle omskiftelser, må bevare denne
vilje og evne til at leve i et harmonisk og meningsfyldt fællesskab.”
“Da De over for mig har oplyst, at De ønsker at indgå ægteskab med hinanden, spørger jeg, om De (X-manden) vil
have (Y) til ægtefælle? ”
JA
“På samme måde spørger jeg Dem (Y) om De vil have (X)
til ægtefælle? ”
JA
“Efter at De nu har erklæret at ville ægte hinanden, forkynder jeg Dem herved at være ægtefolk. ”
Nogle kommuner vælger at peppe ritualet lidt op og bruge
lidt flere ord. F.eks. Lyngby-Taarbæk

2. Vielsen går i gang
Brudeparret træder frem foran alteret, eller de kan vente
til efter talen.
Præsten: »Så tilspørger jeg dig *brudgommens navn*:
Vil du have *brudens navn*, som hos dig står, til din ægtehustru?«
Brudgommen: »Ja!«
Præsten: »Vil du elske og ære hende, og leve med hende
både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin
ægtehustru, indtil døden skiller jer ad?«
Brudgommen: »Ja!«
Præsten: »Ligeså tilspørger jeg dig *brudens navn*:
Vil du have *brudgommens navn*, som hos dig står, til din
ægtemand?«
Bruden: »Ja!«
Præsten: »Vil du elske og ære ham, og leve med ham
både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin
ægtemand, indtil døden skiller jer ad?«
Bruden: »Ja!«
Præsten: »Så giv hinanden hånd derpå!«
(Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger:)
»Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i
ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som
er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og mennesker«.

Lyngby-Taarbæk Kommunes vielsesritual:
Af: Benny Andersen:
Kære vordende brudepar
Den pagt I nu indgår indebærer
ansvar såvel som kærlighed
trøst såvel som håb
Fra nu af er I hinandens
livreddere
livsfordoblere
livsbekræftere
Spred glæde og modtag
glæde med glæde
Grib nuet
spejl jer i evigheden
og glem ikke at forny jeres undren
Med ønsket om at I fremover
vil inspirere hinanden i stort og småt, vil udvide hinandens
horisonter, begive jer på gensidig opdagelsesrejse
og berige hinandens fremtid
vil jeg bede jer bekræfte, at I her i dag i Lyngby-Taarbæk
giver hinanden jeres Ja
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