GODE SA LMER TIL BRY LLUPPET
Den Danske Salmebog
BRYLLUP OG K ÆRLIGHED

494	Kærlighed fra Gud
696	Kærlighed er lysets kilde
699	Glæderig og underfuld
700	Jeg ved en blomst
702	Alterlyset i Herrens hus
703	Det er så yndigt
704	Jert hus skal I bygge
705	Vi beder, Herre, for de to
706	I blev skabt

ANDRE

11	Nu takker alle Gud
15	Op, al den ting
46	Sorrig og glæde
121	Dejlig er jorden
290	I al sin glans nu stråler solen
321	O kristelighed!
787	Du, som har tændt

Nyere salmer og sange

Den lille guide
til jeres bryllup
Tag denne liste med til samtalen med præsten

KIRKESANGBOGEN
ÅRSTIDERNE

721	Frydeligt med jubelkor
722	Nu blomstertiden kommer
725	Det dufter lysegrønt af græs
726	Gak ud, min sjæl
728	Du gav mig, o Herre,
en lod af din jord
729 	Nu falmer skoven
730	Vi pløjed og vi så’de
731	Nu står der skum fra bølgetop

808	Størst af alt er kærlighed
809	Hvad er det, min Marie
811	Du kom med alt det,
der var dig
927	En yndig og frydefuld
sommertid
100 SALMER

852	Hvad er det, du min kære
855	Der gror en rose
869	To gyldne sommerfugle

MORGEN

402	Den signede dag
749	I østen stiger solen op
750	Nu titte til hinanden
752	Morgenstund har guld i mund
754	Se, nu stiger solen

Se tekster og hør melodier på dendanskesalmebogonline.dk
Der er udkommet to nye tillæg til salmebogen med nyere salmer og sange:
“Kirkesangbogen” og “100 salmer”. Tal med præsten og organisten om
mulighederne for musik, salmer og sange eller andre indslag under vielsen.

Navne efter vielsen
Dato for vielsen
Kirke
Præst

BRY LLUPSFOR LØBET

V IEL SESR ITUA LET

Præludium

Brudeparret træder frem foran alteret, eller de venter til
efter talen.

Salme
Hilsen
Bøn
Bibeltekster
Salme
Præstens tale
Evt. salme
Vielsen
Velsignelse
Salme
Postludium

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 stiller de samme to spørgsmål til bruden.

EN SA MTA LESTA RTER

Præsten: “Så giv hinanden hånd derpå!”
(Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger:)

Hvad er et lykkeligt ægteskab for jer?

“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”.

Hvad betyder traditioner for jer?
Hvad ønsker I for jeres ægteskab?
Hvad betyder ordet kærlighed for jer?
Hvad betyder tilgivelse for jer?
Hvad er et meningsfuldt liv for jer?

(Her kan brud og brudgom eventuelt give hinanden
vielsesringe og et kys).

