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Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par 

- Høringssvar 
 

 Høringsuttalelse fra Agder og Telemark bispedømmeråd  

   Forslag fra Øyvind Benestad 

 

Agder og Telemark bispedømmeråd vil framholde at Bibelen er forpliktende norm for 

kirkens liv og lære. Etter vår mening er Bibelen tydelig på at kjønnspolariteten er 

konstituerende for ekteskapet som et samliv mellom én mann og én kvinne. Dette er 

Guds skaperordning ifølge 1 Mos 1, 26.28. Den normative tolkningen av dette – om 

mennesket og det seksuelle samliv – er gitt av Jesus i Matt 19, 4-6 og Mark 10, 6-9. 

Som en konsekvens av dette ønsker Agder og Telemark bispedømmeråd ikke at Den 

norske kirke innfører en ny lære om ekteskapet – og derved også om familie, 

foreldreskap og barn – ved å vedta liturgier for likekjønnede par. Vi avviser derfor det 

fremlagte forslaget til nye liturgier. 

På bakgrunn av Kirkemøtets flertallsvedtak i april 2016 anerkjenner vi imidlertid 

Kirkerådets forpliktelse til å utarbeide forslag til nye liturgier, og til å sende forslaget ut 

på høring for eventuelt vedtak på Kirkemøtet 2017. 

Agder og Telemark bispedømmeråd vil uttale følgende om liturgiforslagene: 

a) Navn på liturgien. 

Liturgiene må få navnet «Vigselsordning for likekjønnede og ulikekjønnede par» / 

«Vigselsordning for likekjønna og ulikekjønna par», eventuelt «Vigselsliturgi 2017». 

Vi vil på det sterkeste advare mot å kalle liturgiene «Felles vigselsliturgi» eller 

liknende.  

(Vi viser til forslag om dette som ble nedstemt under Kirkerådets behandling i juni 

2016.) 

b) Alminnelige bestemmelser 

I Alminnelige bestemmelser, pkt. 3, heter det: «Forrettende prest har 

avgjørelsesmyndighet når det gjelder bruk av denne liturgien». Dersom det oppstår 

uenighet mellom prest og brudepar om hvilken liturgi som skal benyttes, mener vi at 

prosten må ha ansvar for å finne en prest med sammenfallende ønske som paret. 

c) Tekstene. 

I forbindelse med valg av bibeltekster vil vi bemerke at ingen av de to obligatoriske 

tekstene er tatt fra en sammenheng som omtaler ekteskap eller samliv. 

 

Kristiansand, 6. september 2016 
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Med vennlig hilsen 

 

 

Arve Nilsen  

kirkefagsjef  

  

  

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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