Til lykke med dagen som ligger foran dere!
Vi er glade for at dere ønsker en kirkelig ramme rundt den store
dagen, og vil gjerne hjelpe dere med planleggingen av vielsen. En
kirkelig vielse kan være enkel eller mer innholdsmettet, alt etter hva
dere måtte ønske. Begge deler kan være like flott.
I heftet finner dere et skjema hvor dere skriver inn ønskene deres.
Dette fylles ut i størst mulig grad før dere kommer til samtale med
presten som skal vie dere. Skjemaet er til informasjon for dere,
presten, organisten og kirketjeneren.
Hver vår arrangerer kirkestaben informasjonssamlinger, hvor
liturgien blir gjennomgått, eksempler på inngangs- og
utgangsmusikk blir spilt og hvor det er mulighet til å stille spørsmål
rundt vigselen.
Lykke til med forberedelsene!

Med vennlig hilsen fra
kirkestaben i Elverum
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1 Preludium/Inngang
Orgelmusikk eller annen egnet musikk til preludium/inngang.
De som skal vies kan gå sammen fram til koret og sette seg på sine plasser.
Dersom det er ønskelig, kan paret, en eller begge gå inn sammen med
representant for familien, forlovere, liturg eller andre.
Deretter kan det fremføres egnet vokal- eller instrumentalmusikk.
2 Inngangsord

3 Salme

4 Skriftlesning
2 tekstlesninger fra Bibelen (se evt. eget vedlegg) eller andre høvelige
skriftlesninger, minst én fra hvert av de to testamentene.
Skriftlesningene kan leses av medlemmer av bryllupsfølget.
De som skal lese, går samlet frem til lesepulten.
Brudepar og menighet sitter under lesningen.

5 Salme

3

6 Tale
7 Ekteskapsinngåelse
L Kom nå fram til Herrens alter, så vi kan høre deres løfter til hverandre og be
om Guds velsignelse over dere og over hjemmet deres.
Paret går fram til alterringen.
Deretter følger
Enten A
L For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (fullt
navn uten tittel): Vil du ha (fullt navn uten tittel), som står ved din side, til din
ektefelle?
Svar: Ja.
L Vil du elske og ære henne/ham/NN og bli trofast hos henne/ham/NN i gode
og onde dager inntil døden skiller dere?
Svar: Ja.
L Likeså spør jeg deg, (fullt navn uten tittel): Vil du ha (fullt navn uten tittel),
som står ved din side, til din ektefelle?
Svar: Ja.
L Vil du elske og ære ham/henne/NN og bli trofast hos ham/henne/NN i gode
og onde dager inntil døden skiller dere?
Svar: Ja.
L Så gi hverandre hånden på det.
Paret vender seg mot hverandre og gir hverandre høyre hånd.
Liturgen legger sin hånd på parets hender.
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L For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere nå lovet hverandre at
dere vil leve sammen i ekteskap, og gitt hverandre hånden på det. Derfor
erklærer jeg at dere er rette ektefolk.
Eller B
L For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (fullt
navn uten tittel): Vil du ha (fullt navn uten tittel), som står ved din side, til din
ektefelle?
Svar: Ja.
L Likeså spør jeg deg, (fullt navn uten tittel): Vil du ha (fullt navn uten tittel),
som står ved din side, til din ektefelle?
Svar: Ja.
L Gjenta etter meg.
Paret vender seg til hverandre. De gir hverandre høyre hånd og blir stående
slik mens de avgir løftet.
Liturgen leser løftet ledd for ledd, deretter fremsier paret det, den ene først.
L
B
L
B
L
B
L
B

Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle.
Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle.
Jeg vil elske og ære deg
Jeg vil elske og ære deg
og bli trofast hos deg i gode og onde dager
og bli trofast hos deg i gode og onde dager
inntil døden skiller oss.
inntil døden skiller oss.

Deretter gjentas løfteavleggelsen på samme måte av den andre ektefellen.
Liturgen legger sin hånd på parets hender.
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L For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere nå lovet hverandre at
dere vil leve sammen i ekteskap, og gitt hverandre hånden på det. Derfor
erklærer jeg at dere er rette ektefolk.
Her kan følge
8 Overrekkelse av ringer
Enten A
L Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om troskap.
Hver av dem setter ringen på fingeren til den andre.
Eller B
L Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet dere har gitt
hverandre.
Gjenta etter meg.
Liturgen leser ordene ledd for ledd, deretter fremsier paret dem, den ene først.
L
B
L
B

(Navnet), jeg gir deg denne ring
(Navnet), jeg gir deg denne ring
som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap.
som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap.

Ringen settes så på fingeren til den andre.
Deretter gjentas overrekkelsen på samme måte av den andre ektefellen.
9 Forbønn
III
L La oss sammen be Herrens bønn.
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
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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.
Ekteparet setter seg på plassene sine.
Her kan følge
10 Musikk/symbolhandlinger
Deltakere i bryllupsfølget og andre kan medvirke med musikk, høytlesning
eller andre kulturelle innslag.
11 Salme

12 Velsignelse

13 Utgang
Orgelmusikk eller annen egnet musikk. Ekteparet går sammen ut av kirken.
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Navn på par: _______________________________________________________________
Kirke:___________________________________Dato:___________________Klokkeslett:_________
1 Preludium/Inngang
 Inngangsmarsj - tittel: ________________________________________________________
 Eventuelt: Deretter kan det fremføres egnet vokal- eller
instrumentalmusikk.
o Vi ønsker (tittel på musikk og navn på musiker/solist, hvis annen
enn organist):___________________________________________________________
2 Inngangsord
3 Salme: Vi ønsker: _________________________________________________________
4 Skriftlesning (presten og eventuelt personer fra bryllupsfølget)
 Vi ønsker disse tekstene lest (skriv inn bokstav fra vedlegg):
________________________________________________________
 Følgende person(er) skal lese tekstene:
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5 Salme: Vi ønsker:_____________________________________________
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7 Ekteskapsinngåelse
Vi ønsker den enkleste varianten.
Vi ønsker å bruke utvidet variant
8 Overrekkelse av ringer (valgfritt)
Vi ønsker ikke ringoverrekkelse.
Vi ønsker den enkleste varianten.
Vi ønsker å bruke utvidet ringoverrekkelse slik som det er beskrevet
under:
10 Musikk/symbolhandlinger/ (valgfritt, men anbefalt)
Vi ønsker å ha følgende innslag her (beskriv innslag og sett navn på den
som skal utføre dette):
__________________________________________________________________

Vi ønsker at organisten spiller et musikkstykke.
11 Salme: Vi ønsker: ________________________________________________________
12 Utgang
Orgelmusikk eller annen egnet musikk.
 Vi ønsker
(tittel):_____________________________________________________________________
For kirketjener: Plassering av stoler og bruk av program/salmebok
Vi ønsker oppsett med både foreldre (brudens far og brudgommens mor)
og forlovere.
Vi ønsker oppsett med brudepar og forlovere.
Vi lager eget programark
Vi bruker salmebøker
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Program for vielsen
Noen ønsker å lage et program for vielsen. Da ber vi dere følge følgende
oppsett.
Et anbefalt minimum er:





Navn på inngangsmusikk og utgangsmusikk.
Tittel på eventuelle soloinnslag.
Tekster på salmene.
Fadervår.

Det er ikke nødvendig å lage program. Dere kan be presten om å kunngjøre
salmene og eventuelle innslag. Her er rekkefølgen dere må følge. Dere trenger
ikke å trykke alle punktene og heller ikke bruke nummerering. De viktigste
punktene står i kursiv.
1 Preludium/inngang
+ evt. soloinnslag
2 Inngangsord
3 Salme
4 Skriftlesning (evt. også hvem som leser)
5 Salme
6 Tale
7 Ekteskapsinngåelse
8 Overrekkelse av ringer
9 Forbønn og Fadervår (skriv gjerne inn teksten)
10 Evt. musikk/symbolhandlinger
11 Salme
12 Velsignelse
13 Utgang
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FADERVÅR
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.

Inngang, utgang og plasseringer i kirken
Her er det ingen regler, men mange tradisjoner. Mange bruder ønsker
fremdeles å bli ført opp kirkegulvet av sin far eller en annen slektning. Det er
fullt mulig. Bruden går da på høyre side av den som hun føres av både inn og
ut.
Vi gjør også oppmerksom på at det som nå omtales som normalordningen, er
at paret kommer inn sammen.
Det er også mulig å gå inn i prosesjon sammen med presten, forlovere og
representanter for familiene
Bruden sitter vanligvis på den samme stolen under hele vielsen og går ut igjen
på samme side av kirkerommet - nordsiden. (Altså på høyre side av den som
følger inn og høyre side av ektemannen på vei ut.)
Hvis brudgommen ikke følger inn, står han klar foran stolen på motsatt side av
brudens. Når ekteskapsinngåelsen er utført bytter han plass med den som har
ført inn bruden. Et vanlig oppsett er at kun brudepar og forlovere sitter
fremme i koret. En annen mulighet er at bruden og hennes far sitter ved siden
av hverandre og brudgommen og hans mor ved siden av hverandre.
Forloverne sitter bak.
Går paret inn sammen, kan det også sitte sammen under hele vielsen.
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Skisse:

Alter

Prest

Forlover

Forlover

Brud

Brud
gom
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Disse og/eller andre salmer fra salmeboken kan benyttes.
Numrene er fra den nye salmeboka (2013)
Nr. 233
Nr. 1
Nr. 280
Nr. 409
Nr. 281
Nr. 292
Nr. 715
Nr. 240
Nr. 108
Nr. 844
Nr. 308
Nr. 651
Nr. 309
Nr. 312
Nr. 254
Nr. 489
Nr. 656
Nr. 197
Nr. 666
Nr. 712
Nr. 734
Nr. 757
Nr. 840
Nr. 819
Nr. 296
Nr. 655
Nr. 415
Nr. 845

Kjærlighet er lysets kilde
Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Store Gud vi lover deg
I dine hender, Fader blid
Hellig, hellig, hellig!
Den prektig kledde sommerfugl
Gud, du er rik
Måne og sol
Vår Gud han er så fast en borg
No livnar det i lundar
Nå la oss takke Gud
Kjærlighet fra Gud
Lovsyng vår Herre
Til himlene rekker din miskunnhet
For solglans over land og hav
Blott en dag
Kjærleik er gleda
Deg være ære
Å leva det er å elska
Himmelske Far, du har skapt oss
Guds kjærleik er som stranda og som graset
Gud signe vårt dyre fedreland
I denne fagre sumarstid
Bred dina vida vingar
Himlen blåner for vårt øye
Guds godhet sang i sinnet
Alltid freidig
Så grønn en drakt
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Forslag til musikk ved vielse
Inngang- og utgangsmusikk

Komponist

Komposisjon

Felix Mendelssohn

Brudemarsj fra
«En midtsommernattsdrøm»
Brudemarsj fra Nord-Trysil
Brudemarsj fra Valsøyfjord
Brudemarsj fra Øre
Brudemarsj fra Rørostraktene
Brudemarsj fra Seljord
Brudemarsj fra Jämtland
Brudemarsj
Glomdalsbrura
Preludium i Ess-dur

Folketone

Alf Hulbækmo
Nils Gotland
Johann Sebastian
Bach
Jan Magne Førde
Henry Purcell
Jeremiah Clarke
Rikard Nordraak
Richard Wagner
Felix Mendelssohn
Ch. M. Widor

Kontaktopplysninger
Daniel Bjørlo
Ole Andreas Fevang
Maria Notland

Egne kommentarer

Bruremarsj
Trumpet Tune
Trumpet Voluntary
Purpose
Brudekoret fra Lohengrin
Fra orgelsonatene:
- 1.sats sonate nr.3,
- 3.sats sonate nr.2
Toccata fra symfoni nr. 5

daniel.bjorlo@elverum.kirken.no
ole.andreas.fevang@elverum.kirken.no
maria.notland@elverum.kirken.no

Forslag til solister
Guro Hjemli - sang
Magnhild Korsvik - sang
Kine Evensen -sang
Merethe Trøan - sang
Ingrid Østmoen
- sang
Anette Solberg - sang
Karin Andreassen - sang

977 29 302
992 32 781
994 79 393

941 68 902
470 16 498
908 21 369
975 47 498
458 82 468
482 77 087
992 98 201
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Morten Værhaug – Gitar/sang
Aud Ingebjørg Barstad – sang
Jonas Kvålshagen – sang

952 11 278
909 37 022
911 97 283

Svein Carlsson – trompet
Magne Otervik – trompet

988 61 080
995 84 836

Stein Westgaard – fiolin

907 7 504

Roar Engelberg – panfløyte

416 14 463

Sanger til bryllup
Dette er et lite utvalg av sanger som er blitt fremført i bryllup.
Har dere andre forslag, kan dere bare ta kontakt med solist/organist.
OBS! Øvelse med kantor skjer kun samme dag som bryllupet.

Solo
Pie Jesu
Pie Jesu
Rejoice greatly
Chanson de la mariee
Amazing Grace

Andrew L.Webber
Gabriel Faure
G.F. Händel
M. Ravel
Trad.

Somewhere
All things you are
Annies song (You fill up my senses)
The Rose
Evergreen
Only love

L. Bernstein
Hammerstein/Kern
J. Denver
Amanda Mcbroom
B. Streisand
V. Cosma

Gje meg handa di ven
Ditt hjerte er mitt
”
Vi skal ikkje sova burt sumarnatta
Du er allt

Irsk folketone/S. Bratland
May Britt Andersen/Holmsen
Torgny Bjørk
Tveitt/Lygre
Sonja Aldén
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Du er den finaste jag vet
Kjærlighetsvisa
Du og eg
Så skimrande var aldrig havet
Vi vandrar saman
Nocturne (Sov på min arm)
Bryllupssong
Kjärleken förde oss samman
From this moment on

B. Afzelius
H. Sivertsen
B. Eidsvåg
E. Taube
O. Stedje
E. Taube
P. Stookey
U. Lundell
Shania Twain

Duetter
All I ask of you
Flower duett
You and I
Pie Jesu
Barcarolle

Andrew L. Webber
Delibès
Ulveus/Anderson
Andrew L. Webber
J. Offenbach
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Kontaktinformasjon:
Elverum kirkekontor
Fjellmoraveien 1
62 43 52 70
www.elverum.kirken.no
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L La oss videre høre fra Guds ord.
2-4 av de følgende tekstene eller andre høvelige skriftlesninger, minst én fra
hvert av de to testamentene.
Skriftlesningene kan leses av medlemmer av bryllupsfølget.
De som skal lese, går samlet frem til lesepulten.
Brudepar og menighet sitter under lesningen.

A Det står skrevet i Salmenes bok, Salme 23:
Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav, de trøster meg.
Du dekker bord for meg like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.
Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.
Salme 23
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B Det står skrevet i Salmenes bok, Salme 36:
Herre, til himmelen rekker din miskunn,
din trofasthet når til skyene.
Din rettferd er som mektige fjell,
som det store havdyp er dine dommer.
Herre, du berger både mennesker og dyr.
Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!
I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly.
De får nyte overfloden i ditt hus,
du lar dem drikke av din gledes bekk.
For hos deg er livets kilde,
i ditt lys ser vi lys.
Salme 36,6-10

C Det står skrevet i Salmenes bok, Salme 91:
Den som sitter i skjul hos Den høyeste
og finner nattely i skyggen av Den veldige,
han sier til Herren:
«Min tilflukt og min borg,
min Gud som jeg setter min lit til!»
Under hans vinger kan du søke ly,
han dekker deg med sine fjær.
Hans trofasthet er skjold og vern.
«Du, Herre, er min tilflukt.»
Den høyeste har du gjort til din bolig.
Salme 91,1-2.4.9
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D Det står skrevet i Salmenes bok, Salme 100:
Rop med jubel for Herren, all jorden!
Tjen Herren med glede,
kom fram for ham med jubel!
Kjenn at Herren er Gud!
Han har skapt oss, vi er hans,
vi er hans folk og den flokken han gjeter.
Kom gjennom portene hans med takkesang,
inn i forgårdene med lovsang!
Lov ham, velsign hans navn!
Herren er god, evig er hans miskunn,
hans trofasthet varer fra slekt til slekt.
Sal 100

E Det står skrevet i Salmenes bok, Salme 103:
Velsign Herren, min sjel!
Alt som i meg er,
velsign hans hellige navn.
Velsign Herren, min sjel!
Glem ikke alt det gode han gjør.
Han tilgir all din skyld
og leger alle dine sykdommer.
Han frir ditt liv fra graven
og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.
Han metter ditt liv med det gode,
du blir ung igjen som ørnen.
Salme 103,1-5
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F Det står skrevet i Salomos høysang, i kapittel 2:
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
Høysangen 2,9-10a.13b-14

G Det står skrevet i Salomos høysang,
i kapittel 2 og 8:
Denne lesningen 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.
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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.
Den brenner som flammende ild,
en Herrens brann.
Veldige vann slukker ikke kjærligheten,
elver skyller den ikke bort.
Om noen gir alt han eier for å kjøpe kjærlighet,
møter han bare forakt.
Høysangen 2,8-14.16-17 og 8,6-7a

H Det står skrevet i Salomos høysang, i kapittel 8:
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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.
Høysangen 8,6-7a

I Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 5. kapittel:
Jesus sa: 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!
Matteus 5,13-16

J Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 6. kapittel:
Jesus sa: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal
drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med.
Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?
Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus,
men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel.
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Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring
legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for
klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser!
De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin
prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint,
det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da
kle dere – dere lite troende!
Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller:
‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’
Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at
dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få
alt det andre i tillegg.
Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre
seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
Matteus 6,25-34

K Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 7. kapittel:
Jesus sa: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes
opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den
som banker på, skal det lukkes opp for. Alt dere vil at andre skal gjøre mot
dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.
Matteus 7,7-8.12

L Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 7. kapittel:
Jesus sa: 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.
Matteus 7,24-25
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M Det står skrevet hos evangelisten Johannes i det 15. kapittel:
Jesus sa: Som Far 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.
[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 Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til
dere: Elsk hverandre! ]
Johannes 15,9-12[-17]

N Det står skrevet i Paulus’ brev til menigheten i Rom i det 8.
kapittel:
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.
Rom 8,38-39

O Det står skrevet i Paulus’ første brev til menigheten i Korint i det
13. kapittel:
Kapitlet kan leses i sin helhet eller i utdrag.
Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm
eller en klingende bjelle.
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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. Profetgavene skal bli borte,
tungene skal tie og kunnskapen forgå.
For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.
Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt.
Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn,
forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.
Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt.
Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut,
slik Gud kjenner meg fullt ut.
Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten.
1. Korinterbrev 13

P Det står skrevet i Paulus’ brev til menigheten i Efesos i det 3.
kapittel:
Jeg bøyer mine knær for Far,
han som har gitt navn til alt som kalles far og barn i himmel og på jord.
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Må han som er så rik på herlighet,
gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.
Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
Må dere sammen med alle de hellige
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,
ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Må dere bli fylt av hele Guds fylde!
Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår,
ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter! Amen.
Efeserne 3,14-21

Q Det står skrevet i Paulus’ brev til menigheten i Filippi i det 2.
kapittel:
Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden,
om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen:
Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn Gjør ikke noe av
selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere
enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La
samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!
Filipperne 2,1-5
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R Det står skrevet i Paulus’ brev til menigheten i Filippi i det 4.
kapittel:
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, fram 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!
Filipperne 4,4-8

S Det står skrevet i Paulus’ brev til menigheten i Kolossæ i det 3.
kapittel:
Kle dere 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. Kolosserne 3,12b-14
T Det står skrevet i Johannes’ første brev i det 4. kapittel:
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. 12 Ingen har noen gang sett Gud. Men
dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.
1. Johannes 4,7-12
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TILLEGG
U Det står skrevet i Første Mosebok:
Gud skapte mennesket i sitt bilde,
i Guds bilde skapte han det,
til 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

V Det står skrevet i Første Mosebok:
Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en
hjelper av
samme slag.» 1 Mos 2,18

W Det står skrevet i Ruts bok:
Dit du går, vil jeg gå,
og hvor du bor, vil jeg bo.
Ditt folk er mitt folk,
og din Gud er min Gud.
Der du dør, vil jeg dø,
og der vil jeg begraves. Rut 1,16b-17a

X Det står skrevet i 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.
Om én blir overvunnet,
kan to holde stand.
En tretvinnet tråd
ryker ikke så fort. Fork 4,9-10a.12
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Y Det står skrevet i evangeliet etter Matteus:
Og vår Herre Jesus Kristus sier:
Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av
skapte dem til mann og kvinne og sa:
«Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor
og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.»
Så er de ikke lenger to; deres liv er ett.
Det som Gud altså har sammenføyd,
skal mennesker ikke skille. Matt 19,4-6
Z Det står skrevet i Paulus’ brev til galaterne:
For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus.
Alle dere som er døpt til Kristus,
Vigsel 2017 12
har kledd dere i Kristus.
Her er ikke jøde eller greker,
her er ikke slave eller fri,
her er ikke mann eller kvinne.
Dere er alle én i Kristus Jesus. Gal 3, 26-28
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