Om at vælge salmer til kirkebryllup

Skal I giftes og mangler I inspiration til at vælge salmerne? Eller vil I have
inspiration til salmer om kærlighed?
I kan selv være med til at vælge hvilke salmer, der skal synges i kirken til
jeres bryllup. Salmerne aftales med præsten inden brylluppet.
I Salmebogen er der en række forskellige bryllupssalmer, som I kan vælge
imellem. Mange par vælger også, at der skal synges en morgensalme eller
en årstidssalme til brylluppet. Måske er der en af jer, som har en særlig
yndlingssalme, I gerne vil have sunget til jeres bryllup. Skal I giftes
omkring påske, pinse eller juletid, er der også mange højtidssalmer at
vælge imellem.

Et bryllup er i princippet en gudstjeneste, hvor vi lovsynger Gud
for kærligheden, som er fra Gud - når vi kan elske, er det, fordi
Han elskede os først - og takker Gud for hinanden. Samtidig
beder vi om Hans velsignelse over jeres ægteskab.

Der skal vælges 4 salmer.
1.
2.
3.
4.

Det er en god idé at vælge salmer efter følgende principper:
salme – en salme der passer til årstiden/kirkeåret
eller en lovsangssalme
salme – en salme om kærligheden
salme – en salme om ægteskabet
salme - en takkesalme

Nedenstående liste er kun tænkt som en hjælp til at finde egnede salmer
til jeres bryllup, såfremt I ikke allerede har særlige ønsker. Mange andre
salmer fra Salmebogen kunne nævnes, men for overskuelighedens skyld
har vi indskrænket forslaget til et beskedent udvalg. Nedenstående
numre henviser til numrene i den nyeste salmebog fra 2003.
Forslag til salme nr. 1, Årstidsbestemte salmer:
218
227
234
236
722
724
290
725
726
729
78
117

-

Krist stod op af døde (påske)
Som den gyldne sol frembryder (påske)
Som forårssolen morgenrød (påske)
Påskeblomst, hvad vil du her? (påske)
Nu blomstertiden kommer (forår)
Solen stråler over vang (forår og sommer)
I al sin glans nu stråler solen (til pinsebryllup)
Det dufter lysegrønt af græs (forår og sommer)
Gak ud min sjæl (sommer)
Nu falmer skoven (efterår)
Blomstre som en rosengård (advent)
En rose så jeg skyde (advent, jul)

eller:
Forslag til salme nr. 1, Lovsangssalmer:
2
- Lover den Herre
4
- Giv mig Gud en salmetunge
10
- Alt hvad som fuglevinger fik
15
- Op al den ting
289
- Nu bede vi den Helligånd
321
- O kristelighed
323
- Kirken den er et gammelt hus
392
- Himlene, Herre, fortælle din ære
402
- Den signede dag med fryd vi ser
Forslag til salme nr. 2, Salmer om kærlighed:
696
- Kærlighed er lysets kilde
700
- Jeg ved en blomst så favr og fin
703
- Det er så yndigt at følges ad
494
- Kærlighed fra Gud
Forslag til salme nr. 3, Salmer om ægteskabet:
144
- Hvor saligt var det ægtepar
701
- Huset som Gud har bygt
700
- Jeg ved en blomst så favr og fin
699
- Glæderig og underfuld
703
- Det er så yndigt at følges ad
704
- Jert hus skal I bygge
702
- Alterlyset I Herrens hus
706
- I blev skabt som mand og kvinde

Forslag til salme nr. 4, Takkesalmer:
11
- Nu takker alle Gud
266
- Mægtigste Kriste, menighedens Herre
356
- Almagts Gud, velsignet vær!
375
- Alt står i Guds faderhånd
435
- Aleneste Gud i Himmerig
703
- Det er så yndigt at følges ad

Nye salmebogstillæg
I nogle kirker har man også de nyeste salmebogstillæg, 100 salmer og
kirkesangbogen. Heri findes flere nye salmer skrevet til vielser. Det er
ikke alle kirker der benytter de nye salmer, så tal med din præst om det,
hvis du gerne vil vide mere.
Melodierne til 100 salmer (salmenumre 852-855 er vielsessalmer) kan
høres på http://www.eksistensen.dk/100-salmer.html, hvor
salmebogstillægget ligeledes kan købes.
Melodierne til kirkesangbogen (salmenumre 805-815 er sange/salmer til
kærligheden) kan høres på
https://www.dendanskesalmebog.dk/kirkesangbogen, hvor
salmebogstillægget ligeledes kan købes.

