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Prest:   Ola Nordmann 
Organist:  Kari Nordmann 
Solist:   Tone Sangfugl 
Skriftlesere:  Nils Nilsen og Bolla Bang 
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1. Inngang:  
Bryllupsmarsj av Mendelssohn 
 

2. Velkomstord 
 

3. Salme: 
Kjærlighet fra Gud springer like ut 
som en kilde klar og ren. 
I dens stille bunn, i dens dype grunn 
gjemmes livets edelsten. 
 
Kjærlighet fra Gud som en yndig brud 
kommer smykket til oss ned. 
Lukk kun opp din favn, kom i Jesu navn, 
himlen bringer den jo med. 
 
Kjærlighet fra Gud er det s tore bud, 
er det eneste jeg vet. 
Bli i kjærlighet, og du har Guds fred, 
for Gud selv er kjærlighet. 
 

4. Skriftlesning 
 

5. Solosang 
 

6. Ekteskapsinngåelse 
 

7. Forbønn og Fader vår 
 
Fader vår, du som er i himmelen. 
La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. 
La din vilje skje på jorden som i himmelen. 
Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, 
som vi og forlater våre skyldnere. Led oss, ikke inn i 
fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, 
og makten og æren i evighet. Amen. 
 

8. Solosang 
 

9. Salme: 
Guds godhet sang i sinnet og rørte Edens trær 
den kveld da mann og kvinne først kom hverandre nær. 
De så Guds skaperglede dypt i den annens blikk, 
og blomster dnnet kjede, og alt ble til musikk. 
 
Guds glede blomstrer atter når to har sagt sitt ja. 
Da fylles vi med latter, og himmelen er glad. 
Pryd, Herre, deres hager med roser og jasmin! 
Vær med dem alle dager, gjør atter vann til vin! 
 
Vi sier ja til livet, til alt hva Gud oss gav. 
Da flyter det i sivet, da glitrer det på hav. 
Vi gjør hverandre rike på glede dag for dag. 
Gud, hold vårt ja ved like som livets hjerteslag. 


