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til vielse! 
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Inngang 
Brudemarsj fra Seljord 
 

 

Velkomstord 

 

 

 

Salme 
Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang, 
jeg vil takke deg med mine ord 
for din nåde som er uten grenser, 
og for godhet og kjærlighet stor. 
 

Refreng: 
Jeg vil gjøre mitt liv 
til en lovsang for deg, 
la hvert tone en hyllest 
til deg være, 
og i dager med glede 
og dager med sorg 
vil jeg leve hver dag 
til din ære! 
 
Ingen annen er verdig den sangen. 
Bare du, Herre, eier min sang, 
og i himmelen skal lovsangen lyde 
til din ære en evighet lang. 
Refreng 
 
Og om sangen i blant skulle stilne 
og forstyrres av uro og strid, 
Herre, åpne på ny mine øyne 
så jeg ser at hos deg er min fred. 
Refreng 
 

Skriftlesning 

Solosang 

Ekteskapsinngåelse 

 

Forbønn og Herrens bønn 
Vår Far i himmelen! 
La navnet ditt helliges. 
La riket ditt komme. 
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 
Gi oss i dag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld, 
slik også vi tilgir våre skyldnere. 
Og la oss ikke komme i fristelse, 
men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt og makten og æren i evighet. 
Amen. 

Solosang 

Salme 
Jeg synger meg en blå, blå salme 
når dagen svinger hatten til farvel 
og ror med sakte åretak mot strender 
dit alle dager ror når det blir kveld. 
Da søker jeg min hvile 
ved treets trygge rot 
mens sankthansormer gløder grønt 
i gresset ved min fot. 
Da synger jeg min salme. 
 

Jeg synger meg en blå, blå salme 
og takker for all grøde som ble min. 
For lyse døgn, for barneskritt i tunet 
og dine gode kjærtegn mot mitt kinn. 
Men òg for våkenetter 
som aldri unte ro 
men gav min dag et dunkelt drag 
jeg aldri helt forsto. 
Nå synger jeg min salme. 
 

Jeg synger meg en blå, blå salme 
til deg, du Hånd som sanker og som sår 
og senker deg med signing over jorden 
med legedom for alle våre sår. 
Som byr oss rette ryggen 
stå opp og gå i strid. 
med løftet hode skal hver sjel 
gå inn i Herrens tid. 
Så synger vi vår salme. 


