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Torsångs kyrka

Inledningsmusik

”A Trumpet Voluntary”

Psalm 84

”Vi lyfter våra hjärtan”

Inledningsord
Bibelläsning
Solosång

”Den första gång jag såg dig”

Vigselakt

Frågorna
Bön över ringarna
Löftena
Ringväxling
Tillkännagivande

Solosång

”Du är allt”

Förbön
Bön

”Fader Vår”

Välsignelsen
Vigseltal
Psalm (utan nummer)

”På bröllopsdagen ber vi”

Avslutningsmusik

”Charpentier: Preludium från Te Deum”
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Vigselförrättare: Björn Nordlund
Organist: Helene Larsson

Solosång: Sofia Marklund

PSALM 84
Vi lyfter våra hjärtan / till dig, o Fader vår,
i tacksamhet och lovsång / och bön för dessa två.
Vi ber dig, låt dem lämna / sig själva i din hand
och hjälp dem hålla löftet / som de har gett varann.
Vi tackar för den glädje / som du har gett åt dem.
Välsigna deras framtid / välsigna deras hem.
Tack, Fader, för den kärlek / som gjorde dem till ett,
det största du som gåva / och ansvar åt oss gett.

PSALM (utan nummer)

Melodi: Den blomstertid nu kommer

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.
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.
Om kärlek och 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 glädjen i vår kärlek / till dig, vår Gud, vi ber.
Om kärlek stark som döden / och liv som föder liv,
om aktning för varandra / och nya perspektiv,
om ömhet från ditt hjärta / som allt med kärlek ser,
om godhet i vår kärlek / till dig, vår Gud, vi ber.

