


Välkommen
till vigsel
mellan

Brudens namn och brudgummens

11‐11‐11(Datum)

Carlskyrkan(Kyrka/plats)

Klockringning
Inledningsmusik “Gotländsk brudmarsch”
Psalm 84
1. Vi lyfter våra hjärtan till dig, o Fader
vår, i tacksamhet och lovsång och bön
för dessa två. Vi ber dig, låt dem lämna
sig själva o din hand och hjälp dem hålla
löftet som de har gett varann.

2. Vi tackar för den glädje som du har
gett åt dem. Välsigna deras framtid,
välsigna deras hem.
Tack, Fader, för den kärlek som gjorde
dem till ett, det största du som gåva och
ansvar åt oss gett.

Inledningsord
Textläsning

Sång – ”Utan dina andetag”

Frågorna Alla står.
Inför Gud och i denna församlings närvaro….
Bön över ringen
Löftena
Präst: Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.
(Församlingen reser sig)
Ringväxling
Tillkännagivandet
Präst: Ni har nu ingått äktenskap med varandra …..
(Församlingen sätter sig.)
Sång:

Vigseltal

Psalm
Till man och kvinna
(Mel I denna ljuva sommartid.)
1. Till man och kvinna gjorde han,
De två som kärlek ger varann
Och nu till Gud har vandrat.
I Jesus Krist det finns en bild,
Av sann och äkta kärlek mild
Om hur Gud själv har handlat.
2. O giv, o Herre dessa två,
som denna dag inför dig stå
att de sitt löfte giva.
Om kärlek, omsorg, trofasthet
och att de noga inser det
som deras liv skall bliva.
3. Så ber vi nu att du o Gud,
må visa dem på dina bud,
som lär oss leva livet.
Välsigna du der kära två
Att de tillsammans ut får gå
och få det dem blir givet.

Herrens bön.
Förbön för brudparet
Herrens bön
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.
Ge oss idag 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.

Välsignelsen
Psalm
På bröllopsdagen ber vi. (Mel. Den blomstertid nu…)
1. På bröllopsdagen ber vi till dig som kärlek är.
Du lever mitt ibland oss i glädjen nu och här.
Vi prisar dig som skapar och känner allt som sker.
Förnyare av livet, till dig, vår Gud, vi ber.
2. Om kärlek som får djupna, förlåta och förstå.,
om kärlek genom dagar då mörkret skall förgå,
om goda, ljusa dagar då lyckan vänligt ler,
om trohet i vår kärlek, till dig, vår Gud, vi ber.
3. Om kärlek i gemenskap som rymd och frihet bär,
om möjlighet att växa till dem vi innerst är,
om hem där barn och vänner oss band i livet ger,
om glädje i vår kärlek, till dig, vår Gud, vi ber.
4. Om kärlek stark som döden och liv som föder liv,
om aktning för varandra och nya perspektiv,
om ömhet från ditt hjärta som allt med kärlek ser,
om godhet i vår kärlek, till dig, vår Gud, vi ber.

Utgångsmusik : ”Sommarsång”

Präst: Mats Bohman
Musiker:
Solist:

