
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. 
Brudeparet går fram til alterringen.  

Deretter følger  

Enten A  

L For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (brudgommens fulle navn 
uten tittel): Vil du ha (brudens fulle navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle? 
Brudgommen: Ja. 
L Vil du elske og ære henne og bli trofast hos henne i gode og onde dager inntil døden skiller 
dere? 
Brudgommen: Ja. 
L Likeså spør jeg deg, (brudens fulle navn uten tittel): Vil du ha (brudgommens fulle navn uten tittel), 
som står ved din side, til din ektefelle? 
Bruden: Ja. 
L Vil du elske og ære ham og bli trofast hos ham i gode og onde dager inntil døden skiller 
dere? 
Bruden: Ja. 
L Så gi hverandre hånden på det. 
Brudeparet vender seg mot hverandre og gir hverandre høyre hånd. 
Liturgen legger sin hånd på brudeparets hender. 
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, (brudgommens fulle navn 
uten tittel): Vil du ha (brudens fulle navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle? 
Brudgommen: Ja. 
L Likeså spør jeg deg, (brudens fulle navn uten tittel): Vil du ha (brudgommens fulle navn uten tittel), 
som står ved din side, til din ektefelle? 
Bruden: Ja. 
Vigsel 7 
L Gjenta nå etter meg. 
Brudgom og brud vender seg til hverandre. De gir hverandre hendene og blir stående slik mens de avgir løftet. 
Liturgen leser løftet ledd for ledd, deretter fremsier brudeparet det, den ene først. 
L Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle. 
B Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle. 
L Jeg vil elske og ære deg 
B Jeg vil elske og ære deg 
L og bli trofast hos deg i gode og onde dager 
B og bli trofast hos deg i gode og onde dager 
L inntil døden skiller oss. 
B inntil døden skiller oss. 
Deretter gjentas løfteavleggelsen på samme måte av den andre ektefellen. 
Liturgen legger sin hånd på brudeparets hender. 
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 brudeparet dem, den ene først. 
L (Navnet), jeg gir deg denne ring 
B (Navnet), jeg gir deg denne ring 
L som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap. 
B som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap. 
Ringen settes så på fingeren til den andre. 
Vigsel 8 
Deretter gjentas overrekkelsen på samme måte av den andre ektefellen. 


