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HØRINGSSVAR - VIGSELSLITURGI FOR LIKEKJØNNEDE OG 

ULIKEKJØNNEDE PAR 
 

 

Bakgrunn for høringen 

Kirkemøtet vedtok i sak "17/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par" at likekjønnede 

par skal få lov til å gifte seg i kirken. I denne forbindelse foreligger det en ny liturgi ute 

til høring og Nord-Hålogaland bispedømmeråd (NHBDR) er takknemlige for 

anledningen til å uttale seg. Liturgien er ment å være et alternativ til den nåværende 

liturgien fra 2003, da den gamle liturgien, med sitt fokus på at ekteskapet kun er mellom 

kvinne og mann, ikke passer til vigsel av likekjønnede par. Vi vil komme med følgende 

innspill til de høringsspørsmål som er stilt i samband med "Vigselsliturgi og 

forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par": 

 

1.  Vi mener at liturgiforslagene i stor grad svarer godt til Kirkemøtets vedtak.  

 

2. Benevnelsen på liturgien må avspeile at det nå er to likeverdige og selvstendige 

vigselsliturgier, ikke én hovedliturgi- og ett tillegg eller alternativ. Dette er vårt 

hovedsynspunkt. Vi mener derfor at benevnelsen "Vigselsordning for likekjønnede og 

ulikekjønnede par / Vigselsordning for likekjønna og ulikekjønna par" bør endres. De to 

liturgiene bør hete henholdsvis Vigselsliturgi 2003 og Vigselsliturgi 2017, eventuelt kan 

begge liturgiene hete "Vigsel". Sekundært kan en kalle den nye vigselsliturgien "Vigsel 

for alle". Det er mulig å kalle liturgien "Felles vigselsordning for likekjønnede og 

ulikekjønnede par / Felles vigselsordning for likekjønna og ulikekjønna par. Men 

svakheten med de to siste alternativene, samt det foreslåtte alternativet er nettopp at en 

kan oppfatte den nye liturgien som et tillegg, noe for de spesielt interesserte, ikke en av 

to normalordninger. 

Et mindretall på 3 i rådet mener at benevnelsen "Vigselsordning for likekjønnede og 

ulikekjønnede par / Vigselsordning for likekjønna og ulikekjønna par" bør endres til 

"Felles vigselsordning for likekjønnede og ulikekjønnede par / Felles vigselsordning for 

likekjønna og ulikekjønna par. 
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3. I "Alminnelige bestemmelser" har vi følgende forslag til endringer:  

"To personer" har en upersonlig klang i forbindelse med en så personlig begivenhet som 

inngåelse av ekteskap. Vi foreslår her "to mennesker" i stedet. 

"Forrettende prest har avgjørelsesmyndighet når det gjelder bruk av denne liturgien". I 

denne sammenheng bør det fremkomme tydelig at dersom det skulle oppstå uenighet 

mellom prest og brudepar (ulikekjønnet par) vedrørende valg av liturgi, må ansvaret for 

å finne en prest med sammenfallende ønske som paret tillegges prosten. Dette gjelder på 

samme måte som det er tenkt for likekjønnede par; at prosten må finne prest som skal 

forestå vigselen dersom den lokale presten har reservasjoner mot dette.  

 

4. Et mindretall på 3 i rådet mener at setningen "Når to mennesker velger å leve 

sammen i ekteskap stadfester Gud dette fellesskapet med sin velsignelse" bør strykes fra 

liturgien. 

 

5. Utsagnet "La oss høre hva Guds ord sier om kjærlighet og troskap" oppleves 

innsnevrende i forhold til mangfoldet av tematikk i tekstene som kan velges. De valgfrie 

tekstene inneholder i tillegg formaninger om bl. a. lovprisning, trøst, glede og tilgivelse. 

Innledningen bør derfor være identisk med liturgien fra 2003: "La oss høre videre fra 

Guds ord".   

Det er delte meninger i NHBDR i denne sammenheng. Et mindretall på 3 i rådet har 

følgende kommentar: "Når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap, stadfester 

Gud dette fellesskapet med sin velsignelse". De foreslåtte obligatoriske skriftstedene fra 

Salme 36,6-10 og 1. Joh. 4,7-12 begrunner ikke dette utsagnet og det blir dermed i 

praksis stående ubekreftet. På tilsvarende sted i ordningen fra 2003 begrunnes utsagnet 

med bibelsteder som tydeliggjør denne sammenhengen utfra skapelsesberetningen og 

Jesu ord om ekteskapet. Da skriftstedene i forslaget til den nye liturgien ikke begrunner 

dette utsagnet bør ordlyden i innledningen endres, skriftlesningene sløyfes eller andre 

skriftsteder som begrunner utsagnet må følge.  

 

6. 1. Joh. 4,7-12 bør være eneste obligatoriske tekst. Salme 36,6-10 blir en del av valgfri 

tekstlesning. 

Et mindretall på 2 mener at siden ingen skriftsteder begrunner likekjønnet vigsel, bør 

skriftlesningene her sløyfes.  

 

 

7. "Fullt navn uten tittel til den som står til venstre for liturgen". Denne setningen 

inneholder to "til" like etter hverandre. Vi foreslår: "Fullt navn uten tittel på den som 

står til venstre for liturgen". Den samme endringen gjelder for den som står til høyre for 

liturgen i samme avsnitt. 

 

 

8. Vi har ingen merknader til dette punktet. 
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9. Vi foreslår at følgende tekst blir en del av valgfrie skriftlesninger.  

Gal. 3,28 

"Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. 

Dere er alle én i Kristus Jesus." 

 

Vi foreslår at teksten fra Ruts bok fjernes fra valgfrie skriftlesninger. Denne teksten 

handler om forholdet mellom svigerdatter og svigermor, og og omfatter ikke ekteskapet 

mellom to likeverdige parter. 

Et mindretall på 4 i rådet har i tillegg følgende kommentar:  

Den nye liturgien skal også kunne benyttes av ulikekjønnede par. Derfor er det viktig at 

det tradisjonelle synet på ekteskap ivaretas på en god måte i den nye liturgien. Teksten 

fra 1. Mos. 2,18-20 er foreslått som en av de nye tekstene, men denne må leses t.o.m. v. 

24. Denne teksten handler nettopp om hvordan Gud skapte mann og kvinne, men kan 

misforstås hvis man stanser stopper ved v. 20: "Men til seg selv fant mennesket ingen 

hjelper av samme slag." 

 

10. Vi ønsker at kommentarene fra spørsmål 5, 6 og 9 også skal gjelde ordningen for 

forbønn for likekjønnede og ulikekjønnede par. 

 

11. Et flertall på 8 foreslår at Inngangsord også inkluderer primært "I Skaperens, 

Frigjørerens og Livgiverens navn", sekundært: "I Faderens og Sønnens og Den hellige 

ånds navn: Vår Skaper, Frigjører og Livgiver." 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Tore Halvorsen  

fung. stiftsdirektør Karl Yngve Bergkåsa  

 rådgiver  

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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