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Ritual for velsignelse af forlovede 
 
Indledning 
195. Det kan være en vigtig apostolisk opgave for kristne ægtepar at hjælpe unge mennesker, som 
forbereder sig til ægteskab. 
Da kristne menneskers forlovelse er en stor begivenhed for de to familier, bør den fejres med en fælles 
bøn om, at det, som lykkeligt er begyndt, også må fuldendes lykkeligt. Fejringen må tilpasses den 
aktuelle situation. 
 
196. Når forlovelsen fejres privat af de to familier, kan en af forældrene godt lede ritualet for 
velsignelsen. Hvis derimod en præst eller diakon er til stede, passer det bedre, at han tager ledelsen. 
Det må bare være klart for alle tilstedeværende, at der ikke fejres et bryllup. 
 
197. Dette ritual kan bruges af forældre, af en præst, en diakon eller en lægmand. De vigtigste 
elementer og ritualets struktur må beholdes, men de enkelte dele kan tilpasses forholdene. 
 
198. Dette ritual kan også bruges, når forlovelsen allerede er indgået, og de forlovede mødes til 
kateketisk forberedelse, før ægteskabet indgås. Det må imidlertid ikke bruges i forbindelse med fejring 
af messen. 
 
 
RITUAL FOR VELSIGNELSEN 
 
Indledende riter 
 
199. Når familien er samlet siger den, som forestår velsignelsen: 

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. 
Alle gør korsets tegn og svarer: 

Amen. 
 
200. Hvis den, som forestår velsignelsen, er præst eller diakon, hilser han de tilstedeværende med 
ordene: 

Nåde være med jer og fred fra Jesus Kristus, vor Herre, 
som elskede os og hengav sig selv for os. 

eller andre egnede ord fra Den Hellige Skrift.  
 
Alle svarer: 

Og med din ånd. 
eller med et andet egnet udtryk. 
 
201. Hvis den, som forestår velsignelsen, er lægmand, hilser han de tilstedeværende med ordene: 

Lad os prise Jesus Kristus, vor Herre, 
som har elsket os og hengav sig selv for os. 

 
Alle svarer:  

Amen. 
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202. Den, som forestår velsignelsen, kan her forklare betydningen af denne velsignelse med følgende 
eller lignende ord: 

Vi ved, at Guds nåde er nødvendig for alle mennesker og til enhver tid; 
men de, som forbereder sig til at stifte familie, behøver i særlig grad 
denne nåde. Lad os derfor påkalde Guds velsignelse over disse to og 
bede om, at de må vokse i gensidig agtelse, elske hinanden stadig mere 
oprigtigt og i fælles bøn forberede sig til fejringen af det hellige 
ægteskab.  

 
 
Skriftlæsning 
203. Derefter læser en af de tilstedeværende en tekst fra Den Hellige Skrift. 
 

Joh 15,9-12 ”Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.” 
Hør, hvad der står skrevet hos evangelisten Johannes. 
 
Jesus sagde til sine disciple: ”Som Faderen har elsket mig, har også jeg 
elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min 
kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans 
kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og 
jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske 
hinanden, ligesom jeg har elsket jer.” 
 
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium. 

A: Priset være du, Kristus. 
 
 
204. Eller:  

1 Kor 13,4-13 ”Kærligheden tror alt, håber alt, tåler alt.” 
Hør, hvad apostlen Paulus skriver i sit Brev til menigheden i Korinth. 

 
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, 
kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet 
usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den 
finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler 
alt, tror alt, håber alt, udholder alt. 

Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; 
tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. For vi 
erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne 
kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et 
barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev 
voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men 
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da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg 
kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. 

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er 
kærligheden. 
 
Dette er Guds ord. 

A: Gud ske tak og lov. 
 

205. Eller: 
Hos 2,19-23 Jeg forlover mig med dig i troskab. 
 
Hør, hvad der står skrevet hos profeten Hoseas. 
 
Så siger Herren til Sion: 

Jeg forlover mig med dig for evigt; 
       jeg forlover mig med dig 
       i ret og retfærdighed, 
       i godhed og barmhjertighed. 
 
        Jeg forlover mig med dig i troskab, 
       og du skal kende Herren. 
 
        På den dag 

  vil jeg svare, siger Herren; 
       jeg vil svare himlen, 
       og den skal svare jorden. 

 
Dette er Guds ord. 

A: Gud ske tak og lov. 
 

Eller: 
 
Fil 2,1-5 ”Vær et i sjæl og sind!” 
Hør, hvad apostlen Paulus skriver i sit Brev til menigheden i Filippa. 
 
Brødre: Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, 
hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør 
min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den 
samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og 
heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer 
selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres 
vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. 
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Dette er Guds ord. 

A: Gud ske tak og lov. 
 
Vekselsang 
  
206. Man kan her fremsige eller synge en responsoriesalme eller en anden egnet sang. 
 Salme 145,8-9.10 og 15.17-18. 
 

R: Herren er god mod alle. 
 

Herren er nådig og barmhjertig, 
sen til vrede og rig på troskab. 
Herren er god mod alle, 
hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger.  R 
 
Alle dine skabninger, Herre, takker dig, 
dine fromme priser dig.  
Alles øjne er rettet mod dig, 
og du giver dem deres føde i rette tid.  R 
 
Herren er retfærdig på alle sine veje, 
han er trofast i alle sine gerninger. 
Herren er nær ved alle, der råber til ham, 
alle der råber til ham i oprigtighed.  R 

 
207. I en kort tale forklarer den, som forestår velsignelsen, teksten for de tilstedeværende, så de med 
troens hjælp kan forstå meningen med denne fejring og er i stand til at skelne den klart fra 
bryllupsfejringen. 
 
 
Forbønner 
208. Fælles bøn følger. Af de forbønner, som er opført nedenfor,  kan man vælge dem, som synes mest 
egnede, eller tilføje andre, som forholdene måtte tilsige. 
 
P: Lad os tillidsfuldt bede til Gud, vor Fader, som har elsket menneskene så 

højt, at han har gjort dem til sine børn i Kristus og til vidner om sin 
kærlighed. 

A:  Giv os din evige kærlighed, Herre. 
 
F: Du, som vil, at dine børn som Kristi brødre og søstre, skal kendes på 

deres indbyrdes kærlighed, 
A: Giv os din evige kærlighed, Herre. 
 



5 
 

F: Du, som vil, at mennesker skal finde deres glæde ved at elske dig og 
deres brødre og søstre, 

A: Giv os din evige kærlighed, Herre. 
 
F: Gud, du har plantet din kærlighed i menneskene, så de kan finde lykken 

ved at besvare den, 
A: Giv os din evige kærlighed, Herre. 
 
F: Du, som forener mand og kvinde i gensidig kærlighed og velsigner den 

familie, de stifter, 
A: Giv os din evige kærlighed, Herre. 
 
F: Du, som har gjort din Søns hengivelse i påskeofferet og hans kærlighed 

til Kirken til et forbillede for ægtefællernes hengivenhed til hinanden, 
A: Giv os din evige kærlighed, Herre. 
 
F: Du, som kalder N. og N. til kærlighedens fuldkomne forening, som gør 

den kristne familie til ét hjerte og én ånd, 
A: Giv os din evige kærlighed, Herre. 
 
 
 
Efter forbønnerne kan den, som forestår velsignelsen, opfordre til at bede Herrens bøn: 

På Herrens bud og vejledet af hans hellige ord vover vi at sige: 
A: Fader vor, du som er i himmelen… 
 
 
209. Før velsignelsen kan de, som indgår forlovelsen, i overensstemmelse med stedets skik, give et 
synligt tegn på deres løfte, f.eks. ved at undertegne et dokument, eller ved at overrække hinanden ringe 
eller andre gaver. 
 
210. Ringe eller andre forlovelsesgaver kan velsignes med følgende formular:  

Bevar de gaver, I har givet hinanden. Lad dem være en påmindelse om 
jeres forlovelse og et tegn på den kærlighed, I skal virkeliggøre i 
ægteskabet. 

A: Amen. 
 
 
Velsignelsen 
211. Derefter fremsiger den, som forestår ceremonien, velsignelsen, - med samlede hænder eller, 
dersom han er præst eller diakon, med udstrakte hænder: 
 

Vi lovpriser dig, Herre, som i dit kærlige forsyn har kaldt og ledet disse 
dine børn, N. og N., til at elske hinanden. Vi beder dig: Styrk deres 
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hjerter, så de kan bevare troen, være dig til behag i alle ting, og må finde 
lykken i ægteskabets sakramente. Ved Kristus, vor Herre. 

A: Amen. 
 
 
 
212. Eller, hvis den, som forestår velsignelsen, er en præst eller diakon: 
 

Herre, vor Gud, al kærligheds kilde, ved dit forsyn har N. og N. mødt 
hinanden. Lad dem, som nu forbereder sig til ægteskab og beder om din 
nåde, styrkes med din velsignelse  og vokse i gensidig agtelse og 
kærlighed. Ved Kristus, vor Herre. 

A: Amen. 
 
 
Ritualets afslutning 
213. Den, som forestår velsignelsen, afslutter ritualet med disse ord: 

Måtte kærlighedens og fredens Gud tage bolig i jer,  
lede jeres skridt og befæste jeres hjerter i sin kærlighed. 

A: Amen. 
 

214. Det anbefales, at fejringen afsluttes med en egnet salme. 
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