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INDLEDENDE BØN 

Præsten står, iført hvid stola, for foden af alteret. Vendt mod alteret gør han 

korsets tegn idet han indleder følgende dialog med efterfølgende bøn: 

Præst: Adiutorium  nostrum in 

nomine Domini. 

Vor hjælp er i Herrens navn. 

Alle: Qui fecit caelum et 

terram. 

Han, som skabte himmel og 

jord. 

Præst: Domine exaudi orationem 

meam. 

Herre, hør min bøn. 

Alle: Et clamor meus ad te 

veniat. 

Og lad mit råb nå til dig. 

Præst: Dominus vobiscum. Herren være med jer. 

Alle: Et cum spiritu tuo. Og med din ånd. 

   

Præst: Oremus. 

Exaudi nos, omnipotens et 

misericors Deus: ut, quod 

nostro ministratur officio, 

tua benedictione potius 

impleatur. 

Per Christum, Dominum 

nostrum. 

Lad os bede. 

Herre, lad vores handlinger 

være tilskyndet af dig og led-

saget af din hjælp, for at alle 

vore bønner og gerninger al-

tid må begyndes ved dig, og 

ligesom de er begyndte, såle-

des også må fuldendes ved 

dig.  

Ved Kristus, vor Herre. 

Alle: Amen.  

 

Stadig stående foran alteret, vender præsten sig nu om mod brudeparret, og 

henvender sig i en kort tale til parret, der har plads umiddelbart uden for kom-

munionsbænken. 
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TILSPØRGELSERNE 

Præsten vender sig først mod brudgommen, idet han spørger: 

Præst:  N., jeg tilspørger dig for Guds, den Almægtiges åsyn: 

  Er det din faste, frie vilje og din velovervejede hensigt 

  at tage N., som hos dig står, til din ægtehustru efter 

  Guds anordning og indstiftelse, og blive hos hende 

  indtil døden skiller jer...? 

Brudgom: Ja. 

 

Præst: Vil du elske og ære din hustru og være hende tro, alt 

 efter Kristi og hans Kirkes bud...? 

Brudgom: Ja. 

 

Præst: Er du beredt til af Guds hånd, at modtage de børn, 

 som han vil skænke jer, og søge at opdrage dem, 

 således som det er en kristen faders pligt...? 

Brudgom: Ja. 

 

Dernæst vender præsten sig mod bruden: 

Præst:  N., jeg tilspørger også dig for Guds, den Almægtiges 

  åsyn: Er det din faste, frie vilje og din velovervejede 

  hensigt at tage N., som hos dig står, til din ægtemand 

  efter Guds anordning og indstiftelse, og blive hos ham 

  indtil døden skiller jer...? 

Brud: Ja. 

 

Præst: Vil du elske og ære din ægtemand og være ham tro, 

 alt efter Kristi og hans Kirkes bud...? 

Brud: Ja. 
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Præst: Er du beredt til af Guds hånd, at modtage de børn, 

 som han vil skænke jer, og søge at opdrage dem, 

 således som det er en kristen moders pligt...? 

Brud: Ja. 

 

VELSIGNELSEN AF RINGENE 

Brudeparret knæler ned, mens præsten går op til alteret og velsigner ringene. 

Præst: Adiutorium  nostrum in 

nomine Domini. 

Vor hjælp er i Herrens 

navn. 

Alle: Qui fecit caelum et terram. Han, som skabte himmel og 

jord. 

Præst: Domine exaudi orationem 

meam. 

Herre, hør min bøn. 

Alle: Et clamor meus ad te veniat. Og lad mit råb nå til dig. 

Præst: Dominus vobiscum. Herren være med jer. 

Alle: Et cum spiritu tuo. 

 

Og med din ånd. 

Præst: Oremus. 

Benedic,  Domine, anulum 

hunc, quem nos in tuo 

nomine  benedicimus, ut, 

quæ eum gestaverit, 

fidelitatem integram suo 

sponso tenens, in pace, et 

voluntate tua permaneat 

atque in mutua caritate 

sempre vivat. 

Per Christum, Dominum 

nostrum. 

Lad os bede. 

Velsign, Herre, disse ringe, 

som vi velsignet i dit navn, 

for at de, som skal bære 

den, altid må forblive hin-

anden tro, og efter din vilje 

leve et liv i fred og gensidig 

kærlighed. 

Ved Kristus, vor Herre. 

 

Alle: Amen.  

Præsten bestænker herefter ringene med vievand. 
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UDVEKSLING AF RINGENE 

Præsten går herefter ned til brudeparret, som rejser sig. 

Præst: Modtag disse under Kirkens bøn og velsignelse indvi-

ede ringe, overgiv dem til hinanden, og lad dem for 

altid være jer et tegn på den ubrydelige pagt, som I 

her har sluttet med hinanden. 

 

Præsten rækker først brudens ring til brudgommen, som sætter den på hendes 

finger. 

Brudgom: N., i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn ta-

ger jeg dig til min ægtehustru. 

 

Præsten rækker brudgommens ring til bruden, som sætter den på hans finger. 

Brud: N., i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn ta-

ger jeg dig til min ægtemand. 

 

Præsten siger herefter: 

Præst: Giv da hinanden den højre hånd. 

 

Dernæst lægger han sin stola om begges hænder: 

Præst: Det ægteskab, som I nu har indgået, stadfæster jeg 

og erklærer for gyldigt i Faderens og Sønnens  og 

Helligåndens navn – Amen! 

 

 Og I som er her til stede, tager jeg til vidne på denne 

hellige pagts gyldige indgåelse. "Hvad Gud har sam-

menføjet, skal mennesker ikke adskille". 
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BØN FOR BRUDEPARRET 

Brudeparret knæler nu atter ned, og præsten beder, vendt mod alteret: 

Præst: Confirma hoc, Deus, quod 

operatus es in nobis. 

Gud, styrk det, som du har 

virket i os. 

Alle: A templo sancto tuo, quod 

est in Jerusalem. 

 

Fra dit hellige tempel, som er 

i Jerusalem. 

Præst: 

 

Alle: 

Kyrie eleison! 

 

Christe eleison! 

Kyrie eleison! 

 

Herre, forbarm dig! 

 

Kristus, forbarm dig! 

Herre, forbarm dig! 

Præst: Pater Noster.... 

Præsten beder stille ind-

til: 

...et ne nos inducas in 

tentationem. 

Fader Vor... 

 

...og led os ikke i fristelse. 

Alle: Sed libera nos a malo. 

 

Men frels os fra det onde. 

Præst: Salvos fac servos tuos. Frels dine tjenere. 

Alle: Deus meus, sperantes in 

te. 

 

Som håber på dig, min Gud. 

 

Præst: Mitte eis, Domine, Au-

xilium de sancto. 

Herre, send dem hjælp fra 

din helligdom. 

Alle: Et de Sion tuere eos. 

 

Og beskyt dem fra Sion. 

Præst: Esto eis, Domine, turris 

fortitudinis. 

Herre, vær for dem som et 

stærkt tårn. 

Alle: A facie inimici. 

 

Imod deres fjender. 
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Præst: Domine, exaudi orationem 

meam. 

Herre, hør min bøn. 

Alle: Et clamor meus ad te 

venit. 

 

Og lad mit råb nå til dig. 

Præst: Dominus vobiscum. Herren være med jer. 

Alle: Et cum spiritu tuo. 

 

Og med din ånd. 

Præst: Oremus. 

 

Respice, quæsumus, 

Domine, super hos 

famulos tuos: et institutis 

tuis, quibus propagatonem 

humani generis ordinasti, 

benignus assiste; ut, qui te 

auctore junguntur, te 

auxiliante serventur. 

 

Per Christum Dominum 

nostrum. 

 

Lad os bede. 

 

Herre, se ned til disse dine 

tjenere og stå dem nådig bi i 

den pagt, som de har sluttet, 

og som du har påbudt til 

menneskeslægtens udbre-

delse, for at de, som nu knyt-

tes til hinanden efter din be-

stemmelse, også må blive sa-

lige ved din hjælp. 

 

Ved Kristus, vor Herre. 

Alle: Amen.  

 

Præsten vender sig mod brudeparret, og beder salme 127. 

Præst: Beatus omnis, qui timet 

Dominum, * qui ambulat in 

viis eius. 

Labores manuum tuarum 

manducabis, * beatus es, et 

bene tibi erit. 

Lykkelig hver den, der frygter 

Herren og vandrer ad hans veje. 

Hvad dine hænder frembringer, 

skal du selv nyde, lykkelig er du, 

det skal gå dig vel. 



- 9 - 
 

Uxor tua sicut vitis 

fructifera * in lateribus 

domus tuae; 

filii tui sicut novellae 

olivarum * in circuitu 

mensae tuae. 

Ecce sic benedicetur homo * 

qui timet Dominum. 

Benedicat tibi Dominus ex 

Sion, * et videas bona 

Ierusalem omnibus diebus 

vitae tuae; 

et videas filios filiorum 

tuorum. * Pax super Israel! 

Gloria Patri et Filio * et 

Spiritui Sancto. 

Sicut erat in principio et 

nunc et semper * et in 

saecula saeculorum. Amen. 

Som en frugtbar vinstok er din 

hustru i dit hus. 

Som nyplantede oliventræer sid-

der dine sønner omkring dit 

bord. 

Ja, sådan velsignes den mand, 

der frygter Herren. 

Herren velsigne dig fra Zion, så 

du ser Jerusalems lykke, så 

længe du lever, 

og så du får dine sønners sønner 

at se. Fred over Israel! 

Ære være Faderens og Sønnen og 

Helligånden. 

Som det var i begyndelsen, så nu 

og altid, og i al evighed. Amen. 

 

 

VELSIGNELSE AF BRUDEPARRET 

Præsten løfter sine hænder velsignende over brudeparret: 

Præst: Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud velsigne jer 

ved sit ord, og forene jeres hjerter ved den sande kær-

ligheds uforgængelige bånd. 

Alle: Amen. 
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(Den følgende velsignelse kan udelades i tilfælde, hvor den ikke passer efter 

forholdene). 

Præst: Vær velsignet i jeres børn. Den kærlighed, som I viser 

dem, skal de gengælde jer hundredfold. 

Alle: Amen. 

 

Præst: Kristi fred bo til alle tider i jeres hjerter og i jeres 

hjem. Måtte sande venner stå ved jeres side i glæde 

som i sorg. Måtte hvem, der er i nød, finde trøst og 

hjælp hos jer, og den velsignelse, der er forjættet den 

barmhjertige, komme i rigeligt mål over jeres hus. 

Alle: Amen. 

 

Præst: Velsignet være jeres arbejde, og måtte I nyde jeres 

gerningers frugt. Bekymringer skal ikke plage jer, ej 

heller føre jordisk lyst jer i fordærv, men jeres hjerter 

være fæstet der, hvor de evige glæder findes. 

Alle: Amen. 

 

Præst: Herren lade jer nå til attrået alderdom, og give jer at 

høste livets frugter. Og efter at I har tjent ham med 

troskab i hans jordiske rige, tage han jer hjem til sin 

evige herlighed.  

 Ved vor Herre Jesus Kristus, som med ham lever og 

råder i Helligåndens enhed, Gud i al evighed. 

Alle: Amen. 
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Præst: Den Almægtige Guds, Faderens og Sønnens  og Hel-

ligåndens velsignelse komme over jer, og være altid 

hos jer. 

Alle: Amen. 

 

Præsten bestænker herefter brudeparret med vievand. 

Præst: Forlad Guds hus i fred, og Herren være altid med jer! 
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