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Ingångsmusik
Med dig vid min sida
(Sarah Dawn Finer)

Vigselpsalm
Melodi: Den blomstertid nu kommer
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 ifrån ditt hjärta som allt med kärlek ser,
om godhet i vår kärlek, till dig, vår Gud, vi ber.

Inledning
Bibelläsning
Vigselakt
Solsosång
Kärleksvisan
(Sarah Dawn Finer)

Förbön

Herrens bön
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, Såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet. Amen.

Välsignelsen
Vigseltal
Psalm 791
Du vet väl om att du är värdefull
Refräng:
Du vet väl om att du är värdefull,
att du är viktig här och nu,
att du är älskad för din egen skull,
för ingen annan är som du.
Vers 1:
Det finns alltför många som vill tala om att du bör
vara is och så. Gud fader själv han accepterar dig
ändå och det kan du lita på.
Refräng:
Du vet väl….
Vers 2:
Du passar in i själva skapelsen,
det finns en uppgift just för dig.
Men du är fri att göra vad du vill med den,
säga ja eller nej.
Refräng:
Du vet väll….

Utgångsmusik
Marry you
(Bruno Mars)
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Präst
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Bestman
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