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HØRINGSSVAR BISKOP - VISGELSLITURGI OG 

FORBØNNSLITURGI FOR LIKEKJØNNEDE OG 

ULIKEKJØNNEDE PAR 
 

HØRINGSSVAR "VIGSELSLITURGI OG FORBØNNSLITURGI 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 biskop er takknemlig for anledningen til å uttale seg. 

Vedtaket i kirkemøtet om likekjønnet vigsel har vært med å reise en rekke 

problemstillinger. Hos noen har det skapt stor glede, hos andre har det bidratt til 

bekymring. I denne sammenheng er det noen ting jeg ønsker å presisere. 

 

- Et viktig utgangspunkt for vedtaket er kirkemøtevedtaket fra 2014 om at ulikt 

syn i denne saken ikke er «av en slik karakter at det gudstjenestelige og 

sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes». 

- Dersom ikke et enstemmig bispemøte hadde gått inn for dette vedtaket, er det 

stor sannsynlighet for at Åpen folkekirke ville ha stått på sitt primærstandpunkt, 

og dermed sørget for at den «gamle» vigselsliturgien ble tatt ut av bruk. Jeg 

opplever at Åpen folkekirke strakk seg langt for at vi skulle komme fram til 

dette konsensusvedtaket. 

- Det skal være rom for to ulike syn i vår kirke, siden begge syn er kirkelig 

legitime. Dette betyr bl.a. at vi ikke bruker begrepet reservasjon om det å ikke 

ville vie likekjønnete, men frihet til å velge (vedtakets pkt. 6). 

- Kirkemøtet anbefaler også at andre kirkelig ansatte skal kunne velge om de vil 

medvirke i vielse av likekjønnete. Dette er det fellesrådet som avgjør, og 

kirkemøtet kan ikke binde fellesrådene. 

- Det vil være prostene som får ansvar for at det er prest til å utføre en vielse. 

- Når den nye liturgien foreligger, vil den gjelde i hele vår kirke. Det er altså ikke 

aktuelt at et enkelt menighetsråd kan nekte at kirka brukes til en slik vielse (slik 

som det er ved alle handlinger).  
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- Det skal være rom for begge syn på likekjønnet ekteskap i liturgiske ordninger, 

undervisning og forkynnelse. Dette betyr at vi ikke ber våre prester eller andre 

ansatte å endre forkynnelse og undervisning. Det er opp til den enkelte. 

- Biskopene kommer til å utarbeide en veiledning for hvordan dette skal kunne 

praktiseres og samtidig ivareta de ulike hensyn best mulig. 

 

Jeg vil komme med følgende innspill til de høringsspørsmål som er stilt i samband med 

"Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par": 

 

1. Forslaget er godt i samsvar med kirkemøtets vedtak. Likekjønnet kirkelig vigsel 

forutsetter et annet syn på ekteskapet enn det jeg har. De innledende tekstene i denne 

liturgien har ingen bibelsk begrunnelse for likekjønnet ekteskap. Jeg anerkjenner likevel 

at kirkemøtet har vedtatt at denne ordningen skal innføres, og støtter at det skal 

fastsettes som liturgi i vår kirke. 

 

2. Ingen merknader. 

 

3. Ingen merknader. 

 

4. Ingen merknader. 

 

5. Ingen merknader. 

 

6. Nord-Hålogaland biskop foreslår at skriftlesningen fra det nye testamentet, 1. Joh. 

4,7-12, byttes ut med Kol. 3,12b-14:  

" Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så 

dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide 

den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: 

Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. "  
 

Denne teksten er generell om fellesskap og nestekjærlighet, men bærer også med seg et 

personlig preg som samsvarer med ekteskapet mellom to mennesker og dets hellige 

karakter som bilde på foreningen av Kristus og kirken. Jeg foreslår at 1. Joh. 4,7-12 blir 

valgfri skriftlesning og Kol. 3,12-14 gjøres til obligatorisk skriftlesning under punkt 4. 

 

7. Ingen merknader. 

 

8. Ingen merknader. 

 

9. Jeg foreslår at følgende tekst blir en del av valgfrie skriftlesninger: 

 

Rom. 12,9-18  

"La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk 

hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, 

men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i 

motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg 

vinn på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. Gled 

dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere 

ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke 

selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle 

mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere." 
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Teksten er en oppfordring til å leve som en kristen i verden og hva dette innebærer i 

praksis. Det er naturlig å ha en tekst blant skriftlesningene som tydeliggjør dette da 

vigsel i kirke fortsatt er en vesentlig liturgisk og kirkelig handling. 

 

Nord-Hålogaland biskop foreslår i tillegg 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. 

 

10. Ingen merknader. 

 

11. Ingen merknader. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Olav Øygard  

biskop Karl Yngve Bergkåsa  

 rådgiver  

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mottakere:    

Kirkerådet    
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