
Bryllupssalmer fra Den nye Salmebog 

Mange salmer kan bruges til bryllup, 
her er nogle forslag. Man skal være 
opmærksom på, at nogle af salmerne 
hører til en bestemt årstid. 
 
2 Lover den Herre, den mægtige 
konge med ære 
3 Lovsynger Herren, min mund 
4 Giv mig Gud, en samletunge 
10 Alt hvad som fuglevinger fik 
11 Nu takker alle Gud 
12 Op al den ting som Gud har 
31 Til himlene rækker din 
miskundhed 
36 Befal du dine veje (2 melodier!!) 
49 Ingen er så tryg i fare 
52 Du, Herre Krist 
78 Blomstre som en rosengård (advent jul) 
114 Hjerte, løft din glædes vinger (jul) 
117 En rose så jeg skyde (jul) 
121 Dejlig er jorden 
122 Den yndigste rose er fundet (jul) 
144 Hvor saligt var det ægtepar 
192 Hil dig, frelser og forsoner 
218 Krist stod op af døde 
224 Stat op min sjæl, i morgengry 
234 Som forårssolen morgenrød 
236 Påskeblomst! hvad vil du her (påske) 
289 Nu bede vi den Helligånd 
290 I al sin glans nu stråler solen (pinse) 
321 O kristelighed 
323 Kirken den er et gammelt hus 
332 På Jerusalem det ny 
336 Vor Gud han er så fast en borg 
375 Alt står i Gud Faders hånd 
392 Himlene, herre, fortælle din ære 
396 Min mund og mit hjerte 
402 Den signede dag med fryd vi ser 
403 Denne er dagen som Herren har gjort 
441 Alle mine kilder skal være hos 
479 Han, som på jorden bejler 
484 Du, som vejen er og livet, 
494 Kærlighed fra Gud 
696 Kærlighed er lysets kilde 
699 Glædelig og underfuld 
700 Jeg ved en blomst 
701 Huset som Gud har bygt 
702 Alterlyset i Herrens hus 
703 Det er så yndigt at følges ad  
704 Jert hus skal I bygge 

705 Vi beder Herre for de to 
706 I blev skabt som mand og kvinde 
717 I går var hveden moden 
722 Nu blomstertiden kommer (forår 
sommer) 
724 Solen stråler over vang (forår sommer) 
726 Gak ud min sjæl (sommer) 
729 Nu falmer skoven trindt om land (efterår) 
730 Vi pløjed og vi så’de  
732 Dybt hælder året i sin gang (efterår) 
749 I østen stiger solen op 
750 Nu titte til hinanden 
754 Se, nu stiger solen 
 



Bryllupssalmer fra Den gamle Salmebog 

2 Lover den Herre, den mægtige 
konge med ære 
3 Lovsynger Herren, min mund 
4 Giv mig Gud, en samletunge 
10 Alt hvad som fuglevinger fik 
11 Nu takker alle Gud 
12 Op al den ting som Gud har 
26 Til himlene rækker din 
miskundhed 
31 Befal du dine veje (2 melodier!!) 
44 Ingen er så tryg i fare 
46 Du, Herre Krist 
60 Blomstre som en rosengård (Advent jul) 
93 Hjerte, løft din glædes vinger (jul) 
98 Den yndigste rose er fundet (jul) 
106 En rose så jeg skyde (jul) 
111 Dejlig er jorden 
124 Hvor saligt var det ægtepar 
167 Hil dig, frelser og forsoner 
190 Krist stod op af døde 
195 Stat op min sjæl, i morgengry 
204 Som forårssolen morgenrød 
206 Påskeblomst! hvad vil du her (påske) 
246 Nu bede vi den Helligånd 
247 I al sin glans nu stråler solen (pinse) 
279 O kristelighed 
280 Kirken den er et gammelt hus 
289 På Jerusalem det ny 
295 Vor Gud han er så fast en borg 
333 Alt står i Gud Faders hånd 
350 Himlene, herre, fortælle din ære 
355 Min mund og mit hjerte 
367 Den signede dag med fryd vi ser 
368 Denne er dagen som Herren har 
gjort 
396 Alle mine kilder skal være hos 
407 Han, som på jorden bejler 
414 Du, som vejen er og livet, 
608 Kærlighed er lysets kilde 
671 Nu blomstertiden kommer 
673 Solen stråler over vang 
674 Gak ud min sjæl 
677 Nu falmer skoven trindt om land 
678 Vi pløjed og vi så’de 
679 Dybt hælder året i sin gang 
696 I østen stiger solen op 
697 Nu titte til hinanden 
700 Se, nu stiger solen 
735 Huset som Gud har bygt 
736 Jeg ved en blomst 

737 Glædelig og underfuld 
738 Det er så yndigt at følges ad, for 
to 
739 Jert hus skal I bygge 
740 Kærlighed fra Gud 
741 Alterlyset i Herrens hus 
 
salmer fra den nye salmebog: 
I går var hveden moden 
I blev skabt som mand og kvinde 
Vi beder Herre for de to 
 


