Pakket voor huwelijksliturgie
Woord vooraf
Waarom?
Het creatief en eerlijk opnieuw formuleren van riten en
symbolen, trouwbeloften, huwelijkszegen, gebeden ...
is voor jullie huwelijk een knappe uitdaging. Deze
opdracht zal maar slagen indien jullie vooraf
voldoende tijd investeren om elkaars verlangen te
beluisteren maar ook een duidelijke belofte aan elkaar te formuleren. Het is pas knap als men niet
op de eerste plaats naar een sfeertje zoekt of wat sentiment maar duidelijk maakt voor elkaar wat
de ene geliefde mag verwachten van de ander. Het opmaken van een huwelijksritus vraagt van
het bruidspaar inzet en inspanning en vooral een zoektocht naar een duidelijke belofte aan elkaar
en geschikte, zinvolle teksten. Om dit werk te vergemakkelijken hebben we deze bundel
samengesteld.
Wat?
Dit huwelijkspakket is geen origineel werk en in die zin niet spectaculair.
Het is een samenvoegen van bestaande teksten uit ontelbare huwelijksboekjes. Waar we kunnen,
vermelden we de naam van de auteur, maar vaak is die niet te achterhalen.
Per deel van de viering geven we een aantal mogelijkheden die genummerd zijn. Aan jullie om te
kiezen. Als je er voor elk onderdeel één uitkiest, heb je een volledige huwelijksdienst met
eucharistie.
Als je kiest voor een huwelijkssluiting in een gebedsdienst, laat je gebed over de gaven, prefatie
en groot dankgebed en bezinning na de communie weg (dit zijn de nummers 9, 10 en 12).
Hoe?
We volgen de orde van dienst van de huwelijksliturgie en geven voor elk onderdeel
verschillende mogelijkheden. Om de persoonlijke uitwerking en vormgeving te vergemakkelijken, hebben we onze lay-out bewust sober gehouden.
We hopen een praktische en bruikbare map aan te bieden waardoor een belangrijk levensmoment
op een gelovige manier kan ondersteund worden. Dankbaar konden we o.a. putten uit de
schitterende documentatie van het Catechetisch Huis te Brussel.
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1. Teksten voor de omslag
1.
Vanaf het moment dat ik je zag
dacht ik: jij hoort bij mij!
Toen kwam er steeds
van dag tot dag
een beetje liefde bij.
Toon Hermans

2.
Laat mijn liefde,
gelijk zonlicht,
u omsluiten,
en u toch
uw lichtende vrijheid schenken.
R. Tagore

3.
Zoals van meet af aan
een mens geen antwoord vindt
als hij niet door een mens
ten diepste wordt bemind
zo zult gij nu voortaan
in lief en leed
elkanders antwoord zijn
één lichaam en één geest
Huub Oosterhuis

4.
Geen enkele menselijke relatie
geeft je het bezit van de ander.
Twee zielen zijn altijd
volledig verschillend.
In vriendschap of in liefde
reiken twee mensen,
zij aan zij,
hun handen naar elkaar
om te vinden wat men alleen
niet kan bereiken.
Kahlil Gibran

5.
Laat de aanraking van jouw vingers
de snaren van mijn leven doen trillen
en de muziek maken
die de jouwe en de mijne is …
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6.
Toen ik u koos
waart gij mijn voorjaarswind.
Sindsdien
zijt gij mijn aarde.
Herwig Hensen

7.
God is de bron van alle liefde,
Hij trok de eerste notenbalken,
Hij gaf de inspiratie mee,
Hij speelde ons iets voor …
Wij willen nu op zijn papier
samen een eigen partituur schrijven.
8.
Wat zal ik schrijven over 'ik'
'ik' ben een deel van 'jij'
en 'jij' bent 'ik' door dun en dik
en daarom zijn wij 'wij'
Toon Hermans

9.
Liefde
De sneeuw viel traag en mo notoon
zo van … nou ja, dan moet het maar,
het was al véél te ver in 't jaar,
er was al groen.
En toen ik j' in mijn armen,
een beetje wilde warmen,
viel er een grote witte vlok
op onze zoen.
Zo gaat dat met de liefde,
de sneeuw valt op het vuur,
de eerste maal, dan schrik j' ervan,
maar het went wel op den duur.
Ik hou van jou, ik hou van jou,
een dag, een jaar, een eeuw,
ik weet dat liefde lente is,
maar ook een beetje sneeuw.
Toon Hermans

10.
Als je echt van iemand houdt
iemand alles toevertrouwt
een die echt weet wie je bent
ook je zwakke plekken kent
die je bijstaat en vergeeft
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en die ‘naast’ en ‘in’ je leeft
dan voel je pas wat leven is
en dat liefde geven is.
Toon Hermans

11.
Liefde
en het besef
van liefde,
daartussen bouwen
mensen
een warmende
woonplaats.
E. Warmond

12.
Je bent mijn levende luit
je bent een gevoelige snaar
die ik kan raken
en oh nog zoveel meer:
orkesten vol verliefdheid
volgen je zelfs zonder
partituur en dirigent.
Hans Andreus

13.
Ja
ik heb je lief zoals je soms
gelijk een gouden zomerdag bent
nee nee nee
ik heb je lief zoals je bent
nee nee
ik heb je lief zoals
nee
ik heb je lief
K. Schippers

14.
Je bent
zo mooi
anders dan ik,
natuurlijk
niet meer
of minder
maar
zo mooi
anders.
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Ik zou je
nooit
anders dan
anders willen.
Hans Andreus

15.
Liefde is een vereniging van harten,
die maakt dat iemand anders kan zijn.
Liefde maakt nieuw.
Liefde bouwt een leven op.
Wij zijn gemaakt voor het leven
en het is niet door het verleden te herhalen
dat men de toekomst zal voorbereiden.
Jacques Gaillot
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2. Welkom
Door het bruidspaar
Na het neerleggen van het bruidsboeket op het altaar begeven bruid en bruidegom zich naar
de lezenaar voor het welkom. Het is hun viering en door dit welkom drukken ze hun
dankbaarheid uit voor allen die dit belangrijke levensmoment willen delen en gelovig vieren.
Daarop speelt de voorganger in met zijn welkomstwoord.
1.
Bruidegom
N. en ik zijn blij
jullie hier vandaag welkom te mogen heten.
We hebben met verlangen uitgekeken naar deze dag
en vinden het fijn dat jullie dit belangrijke moment
nu samen met ons willen meemaken.
Voor ons beiden is het een grote dag.
Als vreemden kwamen we elkaar tegen op de kronkelweg
van het leven.
We mochten elkaar ontmoeten en langzaam ging onze
vriendschap groeien.
We raakten vertrouwd met elkaar, verweven in elkaars
gedachten en gevoelens.
Bruid
Ons 'ik' werd 'jij' en 'wij'
en samen stapten we verder naar een doel, ons welbekend.
Vandaag willen N. en ik onze liefde voor het leven bezegelen.
Jullie aanwezigheid maakt ons geluk nog groter en onze belofte nog sterker.
Wil samen met ons bidden om kracht, kracht die wij nodig zullen hebben
om in blijvende liefde en trouw mekaar ons hele leven lang gelukkig te maken.

2.
Bruid
Deze dag staat al lang in onze agenda,
als een viering, een feest, een definitieve stap in ons leven,
een duidelijk teken voor iedereen die met ons leeft dat we elkaar echt graag zien
en elkaar trouw willen beloven, voor God en door Hem gesterkt.
Zoveel is nieuw en onbekend.
Toch gaan wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
Bruidegom
Wij zijn blij dat wij jullie allen,
ouders, familie en vrienden hier welkom mogen heten
en dat wij ons feest in een vertrouwde omgeving
kunnen vieren met zoveel mensen die ons dierbaar zijn.
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3.
Bruid
Vandaag staan wij op een kruispunt van ons leven,
en daarom kijken wij nog even achterom.
Bruidegom
Ik kijk achterom naar de thuis die zolang de mijne was.
Ik ken elke barst, elk hoekje, wist alles te vinden en te benoeme n,
ik kende elke kamer met haar sfeer, het geluid van elke deur, elke voetstap.
Bruid
Ik kijk achterom naar mijn kamer die na vandaag niet meer de mijne is.
Daar had ik mijn geheimpjes, mijn verdrietjes, daar droomde ik van het geluk …
Bruidegom
Als vreemden kwamen we elkaar tegen, op de kronkelweg van ons leven.
We mochten elkaar ontmoeten, en als een bloem ging onze vriendschap groeien.
Bruid
Wij raakten vertrouwd met elkaar, verweven in elkaars gedachten en gevoelens.
Ons 'ik' werd 'jij' en 'wij'.
Samen stapten we verder naar een doel, ons welbekend.
Bruidegom
Nu zijn we samen in deze kerk.
Nu wordt het definitief.
De God die ons bij elkaar bracht, is de God van ons hele leven.
Daarvoor willen wij bidden.
4.
Bruid en/of bruidegom
Beste ouders, familieleden, vrienden en bekenden,
wij zijn gelukkig jullie hier te mogen verwelkomen op onze huwelijksviering.
Wij danken je, dat jullie getuigen willen zijn van het jawoord
dat wij uitspreken voor het aanschijn van de levende God.
Wij vragen jullie samen met ons te bidden om Gods zegen
over ons boordevolle hart, over ons jonge leven,
over de trouw die wij elkaar vandaag toezeggen,
over onze huwelijksliefde van morgen.
Jullie aanwezigheid maakt ons geluk nog groter en onze belofte nog sterker.
Laat vreugde zijn in ons hart op deze mooie dag
die de Heer heeft gemaakt en gegeven.

Door voorganger en bruidspaar
1.
Bruid of bruidegom
N. en ik zijn blij jullie hier vandaag welkom te heten.
We hebben met verlangen uitgezien naar deze dag
en we vinden het fijn dat jullie dit belangrijke moment
samen met ons willen meemaken.
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Bij de aanvang van deze viering zeggen we van harte 'dank'
aan onze ouders, broers en zussen, familieleden en alle mensen
die ons leven hielpen opbouwen.
We zeggen vooral 'dank U' aan God, die ons aan elkaar heeft gegeven.
Wil dan samen met ons God danken voor deze grote gave van de liefde,
en wil samen met ons bidden dat onze liefde diep en trouw mag zijn
en een bron van geluk voor ons beiden en voor jullie allen.
Voorganger
Wij zijn blij en dankbaar dat wij vandaag getuige mogen zijn
van dit mooie moment in jullie leven.
Gedurende de voorbije maanden hebben jullie
de taal van de liefde leren verstaan.
En vandaag bezegelen jullie deze liefde in een blijvend verbond.
Vandaag beloven jullie elkaar deze liefde
in goede en kwade dagen,
zichtbaar, voelbaar en tastbaar gestalte te geven
in zorg en nabijheid,
in de duizenden dingen van elke dag:
een glimlach, een goed woord, een compliment, een verrassing op tafel,
in een dankbare omhelzing, in aanvaarding en trouw.
2.
Bruidegom
Beste ouders, familieleden en vrienden,
N. en ik zijn blij dat jullie hier vandaag samen met ons willen vieren.
Voor ons beiden is het een grote dag.
Als vreemden kwamen wij elkaar tegen op de kronkelwegen van het leven.
God, wat een wonder!
We mochten elkaar ontmoeten en langzaam ging onze vriendschap groeien.
We raakten vertrouwd met elkaar, verweven in elkaars gedachten en gevoelens.
Bruid
Ons ik werd wij en samen stapten we verder naar een doel, ons welbekend.
Vandaag willen N. en ik onze liefde voor het leven bezegelen
door het huwelijk dat wij gaan sluiten
voor God en voor de gemeenschap van de Kerk.
Wil samen met ons de Heer vragen dat wij voor altijd thuis mogen zijn bij elkaar,
en dat Gods liefde ons mag verrijken dag na dag.
Dat we samen de weg mogen gaan zoals Hij die voor ons droomt.
Voorganger
Ik ben blij jullie allen, die vandaag naar hier gekomen zijn
voor de viering van het huwelijk van N. en N.,
van harte welkom te mogen heten.
N. en N. hebben ons uitgenodigd om hier samen met hen in de kerk
hun huwelijksfeest in te zetten.
Mag ik dan ook vragen dat wij proberen van dit samenzijn
een mooi moment van bezinning te maken, een moment van gebed,
van beroep doen op de Heer,
opdat Hij de liefde van deze jonge mensen mag zegenen.
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3. Vergevingsmoment
Dit is een moment waarin we wat dieper graven in de
grondhouding waarmee wij willen vieren. Heel vaak
zal dit dankbaarheid zijn maar vaak ook zelfkennis.
Onszelf wat relativeren tegen elk high-gevoel in.
Wie écht wil vieren moet diep kunnen ademen,
zonder roerselen als droesem in het hart.
Een koppel schreef het zo uit …
Grondhouding van waaruit wij willen vieren
Vandaag willen we even stilstaan bij alles wat we zomaar meekregen,
wat we in de schoot ge worpen kregen.
Misschien hebben we dit niet altijd genoeg beseft
en nu willen we onze dankbaarheid uitspreken.
Dankbaar voor het leven en de liefdevolle thuis waar we alle twee opgroeiden. Ouders
die onvoorwaardelijk van ons hielden,
onze kinderlijke fratsen en puberale stoornissen duldden
en ons waarden bijbrachten,
die ons het hele verdere leven zouden bijblijven.
Heerlijke kindertijd, onbezorgde jeugd,
alles wat ons hartje begeerde.
Er was mildheid, vergeving, bemoediging.
Onze broers en zussen, waarmee we speelden en ruzie maakten,
maar die als het erop aankwam,
altijd met ons in de vuurlinie stonden.
Schatten van grootouders, altijd klaar om tijd voor ons te maken en ons te verwennen.
Onze lieve vrienden, met wie we lachten en plezier maakten ...
Dankbaar voor de mogelijkheden die we kregen,
om de jonge mensen te worden die we vandaag zijn.
Een diploma op zak, gezond en met twee voeten stevig in het leven.
Maar vandaag ook vooral dankbaar,
dat God ons op elkaars weg zette.
Hoe ongelooflijk is het toch van in heel die massa,
net die mens te ontmoeten,
met wie je voorbestemd bent samen verder te gaan.
Die éne, die je begrijpt, je doet lachen en huilen,
je neemt zoals je bent, die je vriend blijft, wat er ook gebeurt.
1.
V. Niets is menselijker dan fouten maken.
Niets getuigt van meer liefde dan elkaar vergeven.
Vergeven is vergeten, ook al doet het pijn.
Vergeven is elkaar omhelzen om opnieuw te beginnen.
Laten we elkaar bij de aanvang van deze viering vergeving vragen en schenken.
L. Vergeven is iemand bevrijden
iemand weer kans geven nieuw te worden.
Vergeven is iemand opnieuw de hand reiken
om over de zwakheid heen te geraken.
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Vergeven is de zon brengen
is de muur afbreken
is een brug bouwen
is terug contact opnemen.
Vergeven is de ander weer zo graag zien als jezelf.
Vergeving vragen is je eigen pretentie op zak steken
en bekennen dat ook jij liefde nodig hebt.
Vergeven is nog eens de liefde gelijk geven.
W. Bruyninckx

V. Voor al die keren dat we de ander niet begrepen,
voor al die keren dat we niet konden vergeven,
vragen wij vergeving.
2.
L. Vergeef me de dagen dat ik je naam te hard uitsprak en zal uitspreken,
zodat mijn goeiedag onoprecht klonk.
Vergeef me de dagen dat ik koppig was en niet wou toegeven
en niet wou inzien dat ik verkeerd was.
Vergeef me de dagen dat ik ongeloof en wrok koesterde
en weigerde ze los te rukken.
Vergeef me de dagen dat ik je als een mindere heb beschouwd
en te zeer ingenomen was door mijn eigen persoontje.
Vergeef me de dagen dat ik je niet aanvaard heb zoals je bent.
3.
L. Samenleven is niet zo gemakkelijk, zelfs niet als je mekaar liefhebt.
Je zal jezelf en de ander nooit helemaal begrijpen.
De ander zal dingen doen waarvan je zegt: "Hoe is het mogelijk?"
Soms zal je voor jezelf een raadsel zijn en denken:
hoe bestaat het dat ik zoiets doe?
Eerst draag je elkaar in enthousiasme en zonder zorgen,
en soms moet je vechten voor de liefde na elk onbegrip.
Na elk incident is er dan dat wel willen en niet kunnen,
die onmacht en die pijn.
Willen spreken en geen woord over je lippen krijgen.
Willen strelen en je hand zo stijf als een mattenklopper voelen worden.
Willen glimlachen en je gelaat vertrekken tot een grimas.
Willen omhelzen en als een stuk hout naast de ander blijven zitten.
Willen vergeve n en toch zeggen: "Waarom heb je dat gedaan?"
Voor al die keren dat we de ander niet begrepen,
voor al die keren dat we niet konden vergeven,
vragen we om vergeving, Heer.
4.
L. Vergeven,
een moeilijke opdracht
een stap zetten van onze hoge toren af,
om toenadering te zoeken
en na de breuk terug dichter bij de andere te komen.
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Moeilijk,
omdat bij iedereen wel eens de gedachte blijft hangen
dat hijzelf het bij het rechte eind had.
Moeilijk is het dan ook
om steeds opnieuw vanuit ons hart
vergiffenis te vragen en te schenken.
Deugddoend
is het na de verzoening,
de vreugde te kennen om opnieuw te kunnen beginnen,
met het voornemen het beter te doen
en te groeien naar een hechtere band.

5.
L. Er is de weg van de kleine goedheid
van mens tot mens, van jij tot mij:
geduld, luisterbereidheid, een lieve attentie.
Een weg die wij niet altijd gaan,
en daarom waren er
omwille van onze tekorten
minder gelukkige mensen …
A. Heer, ontferm U over ons.
L. Er is de weg van de dagelijkse taak:
doen wat moet gedaan worden,
eerlijkheid in tijd en taak,
een weg die wij niet altijd gaan,
en daardoor is er wat minder gerealiseerd
waarvoor toch op ons gerekend werd …
A. Heer, ontferm U over ons.
L. Er is de weg naar de grote wereld,
inzet voor de maatschappij,
voor de mens veraf of dichtbij,
de weg die wij niet volhouden,
en zo komt het
dat anderen dubbele inzet moeten leveren …
A. Heer, ontferm U over ons.

6.
V. Leven en samenleven doen we langs ongebaande wegen.
We gaan door goede en kwade dagen.
We ondervinden de moeite en de vervulling van ieder seizoen.
We kennen bewogenheid en de getijden van ebbe en vloed.
En in het onvermogen om alles een plaats te geven, doen we elkaar soms tekort.
Voor al die ogenblikken in het verleden en in de toekomst
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vragen wij God om genade.
L. Als we struikelen over elkaars hebbelijkheden,
als we voorbijgaan aan een liefdevol gebaar,
als we de bemoediging niet bieden die iemand nodig heeft.
A. Heer, ontferm U over ons en maak ons mild.
L. Als we te trots zijn om iets toe te geven,
als we onze kwetsbaarheid verdoezelen,
als we ons niet durven toevertrouwen aan elkaar.
A. Christus, ontferm U over ons en breng ons samen.
L. Als we vergeten hoe kostbaar menselijke aanwezigheid is,
als we niet meer tevreden zijn met wat we hebben,
als we niet kunnen delen van onze overvloed.
A. Heer, ontferm U over ons en open onze ogen.

7.
V. Wij zijn geen heiligen, God, dat weet Gij best.
Dag na dag ondervinden wij dat zelf.
Wij willen het goede, maar doen het niet altijd.
Wij houden van de anderen, maar dikwijls toch het meeste van onszelf.
Leer ons daarom te leven zoals uw Zoon, in eerlijkheid en trouw,
maar ook in het voortdurende besef dat wij nog vaak falen.
Bruid:
Vergeef me, N.,
al die keren dat ik niet even liefdevol was,
voor elk boos woord dat over mijn lippen kwam,
en omdat ik soms zo moeilijk kan begrijpen
dat jij helemaal anders bent dan ik.
A. Heer, wij vergeven aan elkaar,
vergeeft Gij dan ook onze schuld.
Bruidegom:
Vergeef me, N.,
elk scherp oordeel dat ik uitsprak,
het zwijgen dat soms zoveel meer kwaad doet
dan het eerlijk samen uitpraten,
en al die keren dat ik je niet op de eerste plaats zette.
A. Heer, wij vergeven aan elkaar,
vergeeft Gij dan ook onze schuld.
Bruid en bruidegom:
Lieve ouders,
wij vragen jullie om vergeving
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voor al die keren waarop wij jullie te weinig vertelden
over onze plannen,
voor al die keren waarop we jullie teleurstelden,
of goedbedoelde raad niet wilden begrijpen.
A. Heer, wij vergeven aan elkaar,
vergeeft Gij dan ook onze schuld.
V. Laten wij elkaar dan nu alle fouten vergeven,
als ouder of kind, broer of zus,
als verloofde, familielid of vriend.
Als wij elkaar van harte vergeven,
dan mogen we ook rekenen op de ontferming van de Heer,
op zijn vergeving die nieuwe levenskracht en vreugde brengt.
8.
V. Huwen is een levensperiode afsluiten
om bewust en vol hoop, met zijn tweeën samen een nieuwe weg te gaan.
Het is dan ook goed om even terug te blikken en ons een ogenblik te bezinnen,
over elk moment waarop we zwak waren.
Begrip en vergeving vragen en geven, blijven immers wezenlijke vormen van liefhebben
en de eerste basis voor een nieuw begin.
Bruid of bruidegom:
Voor al die momenten, lieve ouders,
waarop we mekaar niet begrepen,
en wij jullie zorg en liefde niet aanvoelden,
vragen wij om vergeving.
A. Heer, wij vergeven aan elkaar,
vergeeft Gij dan ook onze schuld.
Bruid of bruidegom:
Aan al onze vrienden,
voor al die keren dat we dachten jullie niet nodig te hebben,
we te veel met onszelf bezig waren
en we geen tijd maakten om naar jullie te luisteren.
A. Heer, wij vergeven aan elkaar,
vergeeft Gij dan ook onze schuld.
Bruid of bruidegom:
Wij vragen vergeving om de vele malen
dat we mekaar verdrietig gemaakt hebben,
niet wilden toegeven dat we fout waren
en dachten dat wij het beter wisten.
A. Heer, wij vergeven aan elkaar,
vergeeft Gij dan ook onze schuld.
V. Moge God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.
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9.
V. Elk huwelijk is een keerpunt in het leven.
Vandaag begint iets nieuws.
Vandaag laten N. en N. de vertrouwde wegen achter zich
en kijken zij hoopvol uit naar het onbekende dat hun wordt aangeboden.
Een nieuwe start, een nieuw begin,
ook voor allen die met hen verbonden zijn.
Laten wij daarom elkaar vergeving vragen en verge ving schenken
voor alle fouten die we ooit tegen elkaar hebben gemaakt.
A. Voor ons gebrek aan geduld,
Voor het voorbijgaan aan inspanningen van anderen,
Voor al die keren dat we goede raad in de wind slaan,
omdat we weer eens denken het beter te weten …
Wil ons dit vergeven, Heer.
Omdat we te weinig luisteren naar elkaar,
omdat we er zo slecht in slagen
de andere steeds te beminnen zoals onszelf.
Omdat we zo moeilijk 'dank je' kunnen zeggen voor wat we hebben …
Wil ons dit vergeven, Heer.
Omdat we zo weinig dankbaar zijn tegenover U, God:
wij vertrouwen te weinig op de zekerheid
dat Gij alles ten goede leidt …
Wil ons dit vergeven, Heer.
10.
L. Vandaag sluiten N. en N. een periode van hun leven af.
Ook voor hun ouders, familie en vrienden begint er vandaag iets nieuws.
Laten we daarom nog even stilstaan bij wat geweest is
en elkaar vergeving schenken zodat we:
mensen worden die zich bevrijd weten van wat hen beklemt;
mensen, die niet langer geloven in elke vorm van geweld;
mensen, die met weinig tevreden zijn
en die tijd hebben voor dingen die geen geld opbrengen;
mensen, die bloemen zien en vogels horen fluiten,
die kunnen spelen als een kind!
11.
Bruidegom:
Vergeef me, N.,
de momenten dat ik je vriendelijk ontweek
en in m'n schelp kroop.
Al die keren dat ik zweeg om je niet te kwetsen,
en het daardoor achteraf voor jou toch veel moeilijker maakte.
Vergeef me de keren dat ik jouw goedbedoelde woorden
door een kwinkslag de mist deed ingaan.
Bruid:
Vergeef me, N.,
de keren dat ik je niet op de eerste plaats gezet heb.
De momenten waarop ik dichtklapte
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en me afsloot voor je vreugde of problemen
waarmee je naar me toekwam.
Vergeef me mijn zwijgen waardoor ik het
moeilijk maakte mekaar echt te ontmoeten.
Bruidegom:
Vergeef ons, ouders, familie en vrienden,
de keren dat we alleen aan onszelf dachten
en geen rekening hielden met jullie verwachtingen.
De momenten dat we gehaast waren en daardoor
kort en onvriendelijk reageerden.
Bruid:
Vader, help ons, wij zijn ons bewust van onze zwakheid.
Blijf bij ons en sta ons bij op momenten
dat we het moeilijk hebben
en vergeten waar het eigenlijk om gaat.
A. Tot zevenmaal zeventigmaal
vergeef ik een ander zijn schuld.
Tot zevenmaal zeventigmaal
de Heer heeft met mij ook geduld.

12.
L. Van mensen houden betekent:
luisteren naar elkaars diepste verlangens, elkaars diepste noden.
Omdat wij dat zo onaandachtig doen, vragen wij:
Heer, ontferm U.
Van mensen houden betekent:
zichzelf geven in alle eenvoud, zonder pretenties.
Maar heel vaak zoeken wij onszelf.
Christus, ontferm U.
Van mensen houden betekent:
elkaar tot steun zijn, dag na dag, elkaar niet loslaten, ook als het moeilijk wordt.
Om dat te kunnen vragen wij:
Heer, ontferm U.
V. Gij geeft ons steeds weer kansen om nieuw en anders te gaan leven.
Gij laat ons niet los, voor U is niets te erg.
Gij duwt niet weg en laat niet vallen, uw blik is mild, uw hart is eindeloos goed.
A. Dank daarvoor,
geef ons de kracht om weer te leven,
opnieuw een weg te gaan van geven en ook delen.
Breek ons nu maar open en drijf ons naar de anderen toe.
En leer het ons: anderen vergeven
zoals Gij ons vergiffenis schenkt.
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4. Openingsgebed
Na het welkom door het bruidspaar en de priester en na dat bezinnende moment waarop we
onze grondhouding van vieren hebben uitgedrukt, maken we het stil.
In die stilte komt er ruimte voor het gebed van de priester.
Sommigen van hen zullen zulk gebed spontaan, vanuit hun gelovig hart, uitspreken.
Anderen hebben graag een gebedstekst voor zich.
Bespreek het zorgvuldig met de priester voorganger die met dit gebed de dienst opent.
1.
V. God van liefde,
uit ontelbare mensen hebt Gij N. en N.
voor elkaar geroepen.
Op hen rust nu de taak elkaar gelukkig te
maken, voor elkaar een thuis te zijn.
Help hen zorgzaam om te gaan met hun teer
en kwetsbaar geluk.
Wij vragen het U, voor vandaag, morgen en
alle dagen van het leven, tot in eeuwigheid.
Amen.

2.
V. God van liefde,
zegen N. en N., opdat zij elkaar de ruimte geven zichzelf te zijn en te blijven
en toch samen eenzelfde melodie laten klinken.
Help hen te groeien naar een samenzijn waarin alles gedeeld wordt:
verdriet, vertrouwen en onzekerheid, geloof in het leven
en onmacht in eigen falen.
Wij vragen het U, voor vandaag, morgen
en alle dagen van het leven, tot in eeuwigheid.
Amen.
3.
V. God van liefde,
wij bidden U dat N. en N.
U in elkaars liefde mogen ervaren als de bron van leven en goedheid.
Laat hun liefde voor elkaar de taal zijn waarin Gij tot hen spreekt
en voor ons een teken dat Gij midden onder ons leeft.
Amen.
4.
V. God van liefde,
wij herkennen U in wat tussen N. en N. is gegroeid.
Geef dat hun liefde,
geworteld in goede grond,
verder mag openbloeien
en dat zij U blijvend mogen herkennen
als de bron van leven en van goedheid.
Amen.
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5.
V. God van liefde,
wie liefheeft, kent God,
wie niet liefheeft kent God niet.
Breng de liefde tot volle bloei
met alle kansen die N. en N. van elkaar zullen krijgen.
Laat hun wederzijdse liefde voor ons
een aansporing zijn om meer van elkaar te houden.
Wij vragen het U met Jezus,
ons voorbeeld en uw geliefde.
Amen.
6.
God van levenden,
dankbaar gestemd en met blijdschap in het hart
komen wij hier bij elkaar om samen met N. en N.
hun belofte van trouw te vieren.
Geef dat zij groeien in hun genegenheid,
en dat zij op elkaar kunnen blijven rekenen
in goede en kwade dagen, bij vreugde en verdriet.
Zo bidden wij tot U
in de verwachting dat U naar ons hoort
en dat U ons nimmer verlaat,
God van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
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5. Eerste lezing
5.1. Bijbelse lezingen
Gen. 1, 26-28.31a: Man en vrouw schiep Hij hen
Gen. 2, 18-24: Het is niet goed dat de mens alleen
blijft
Hooglied 2, 8-10.14.16a
8, 5-7: Hooglied van de liefde
Hooglied 4 en 5: Hooglied van Salomo
(afwisselend gelezen door een
vrouw en een man - best ingekort)
Sir. 26, 1-4.13-16: Een goede vrouw is een vreugde
voor haar man
Jes. 49, 14-16a: Ik vergeet u nooit
Rom. 13, 8-10: Liefde vervult de wet
1 Kor. 12, 31-13, 1- 8a: Het hooglied van de liefde
Ef. 5, 20.25-32: Mannen, heb uw vrouwen lief
1 Kol. 3, 9b.12-17: Bekleed u met de nieuwe mens
1 Joh. 4, 7-12: Als wij elkaar liefhebben, woont God in ons
1 Joh. 4, 12-16: God is liefde

Bijbelse parafrasen
1.
Naar het boek Ruth
Ergens bloeit een nieuwe wereld, men noemt die het Beloofde land,
en eens zal ik daar zijn, als jij me bij de hand houdt.
Ik heb je nodig bij mij, om het even wat ik doe,
want ik weet dat ik nooit een andere als 'jij' zal vinden!
Voor elk van ons is er iemand, zegt men, en jij zult die iemand zijn voor eeuwig!
Want al doorzocht ik de hele wereld, tot op mijn laatste dag,
nooit dat ik weet, vind ik een andere 'jij'.
Het wordt een lange, lange reis. Blijf dus aan mijn zijde.
Als ik door de storm moet, zal jij mijn gids zijn. Wees mijn gids.
Al gaf men mij een fortuin, mijn schat zou klein zijn.
Ik kan het morgen al verliezen en er niets om geven!
Maar de zuiverheid en de bekommernis waarmee wij van mensen gehouden hebben,
zal met kracht getuigen van het enorme levengevende geschenk
dat wij voor elkaar geweest zijn.
Waar jij gaat, daar zal ik gaan, waar jij leeft, daar zal ik leven.
Jouw mensen zullen mijn mensen zijn, en jouw God zal ook de mijne zijn!
Wij horen dan voor altijd samen en onze liefde zal het geschenk van ons leven zijn.
2.
Hooglied
Liefdesliederen worden gezongen en bekroond op zoveel songfestivals
en ontdek-de-ster-wedstrijden.
Maar bij mijn weten is het mooiste liefdeslied dat er bestaat nooit voor een prijs in
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aanmerking gekomen, namelijk het Hooglied uit het Oude Testament.
Naar christelijke normen een wat gewaagd stuk, maar een schitterende ode aan de liefde.
Liefde over de eeuwen heen en voor alle tijden.
Liefde die wij ons allemaal dromen als een onbereikbaar ideaal.
Liefde zoals ze maar kan vloeien uit de pen van een dichter,
die reikt naar een onpeilbare diepte, naar de liefde als gave van God.
Bruidegom:
Ik heb je gewekt, hier onder de appelboom.
Daar heeft je moeder je ontvangen,
die vrouw die jou het leven schonk.
Bruid:
Ik ben een narcis uit de Sjaronvallei, een lelie uit de dalen.
Bruidegom:
Als een lelie tussen de distels,
zo valt mijn liefje op tussen de anderen.
Bruid:
Als een appelaar tussen dor kreupelhout,
zo steekt mijn vriend uit boven alle anderen.
Stil: de stem van mijn vriend! Kijk, daar komt hij,
Hij heeft iets van een gazel, mijn vriend of van een hertenjong.
Hij verschuilt zich achter de muur,
hij kijkt door de luiken, speurt door de tralies.
Bruidegom:
Komaan, liefste, sta op, mijn mooiste, kom.
Je ziet toch: de winter is voorbij,
de stormbuien zijn opgedroogd.
Het veld staat weer vol bloemen.
Komaan, liefste, sta op, mijn mooiste.
Waarom je voor me verstoppen
als een duif in een rotsholte?
Laat me je gezicht zien, laat me je stem eens horen,
want ik zie en hoor je zo graag.
Bruid:
Mijn liefste is van mij en ik ben van hem.
Hij rust tussen mijn lelies.
Kom terug, mijn liefste,
als de dag weer aanwaait en de schaduwen vluchten.

3.
Hooglied van de liefde
Naar 1 Kor. 13, 1-13a
Al spreek ik mensentaal of taal van engelen
maar heb de liefde niet, dan ben ik niets, -
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een galmend timpanon, een schelle cimbel.
Al heb ik zelfs de gave der voorspelling,
doorzie ik elk geheim, bezit de kennis
en het volmaakte geloof dat bergen wegzet, maar heb de liefde niet, dan ben ik niets.
Al schenk ik voor en na al mijn bezit weg,
lever mijn lichaam over ter verbranding, als ik geen liefde heb, baat het mij niets.
De liefde is lankmoedig, goedertieren,
is nooit afgunstig, kent geen eigenliefde,
maakt geen vertoon. Ze is niet opgeblazen,
niet onbehoorlijk, nimmer zelfgenoegzaam.
Ze wordt nooit bitter, wrokt niet om het kwade,
verheugt zich niet om onrecht, wel om waarheid.
Ze verontschuldigt alles, gelooft alles,
hoopt en vertrouwt altijd en verduurt alles.
De liefde vergaat nimmer.
Profetieën duren maar korte tijd,
de talen tanen en kennis wordt ten laatste overbodig.
Wij kennen slechts ten dele,
onvolkomen is alle profetie.
Als het volmaakte zijn intocht houdt,
verdwijnt het onvolmaakte.
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind,
maar toen ik man werd,
legde ik de doening van kindsheid af.
Wij zien thans immers als in een spiegel
niets dan raadselbeelden,
maar straks ken ik ten volle en volledig;
dan staan wij oog in oog.
Nu slechts ten halve, maar dan geheel,
zoals ik zelf gekend ben.
Dan blijven hoop, geloof en liefde over,
maar van die drie de grootste is de liefde.
A. Van Wilderode

4.
Het verhaal van de zes kruiken
naar Johannes 2,1-10
Iedere keer als twee mensen met elkaar bruiloft vieren, staan er zes stenen kruiken te wachten,
zegt Johannes. En wat je doen moet ligt voor de ha nd : je moet ze boordevol met water vullen,
omdat de man van Nazareth het vraagt.
Trouwen is : iedere dag het wonder van Kana aan je laten gebeuren.
Telkens opnieuw klare wijn schenken uit broze, breekbare vaten, gevuld met het heldere
water van iedere dag die je gegeven is. En als het lukken wil, dat wonder,
dan staan daar na verloop van tijd zes kruiken boordevol met zoete wijn, allen even uitgelezen
en kostbaar.
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Er is een kruik waarop geschreven staat : ‘Ik kan je niet missen...’.
Da’s altijd jonge wijn. Verlegen, blozend van verliefdheid,
fonkelend, doorzichtig en nieuw als wat onverwacht en zacht is...
En ook is er een kruik met vurig rode wijn : fel en onstuimig.
Met bevende vingers staat er op het etiket geschreven : ‘Ik verlang naar jou...’.
Een wijn waarvan de smaak heel traag, als wierook in een Kerk aan het gehemelte blijft
hangen...
En verder : ‘n kruik van morgenrood, zo speels en fris en luchtig...
Met ouderlijke trots staan daar dan op geschreven :
De namen van de kinderen.
Zij worden elke avond mantelwijd gedekt : geen helling legt de wijn zo zuiders
op zijn zij te slapen...
Maar ook een kruik met wijn omfloerst van donkerrood gemis,
dat dieper wordt in de kelder van de jaren met droesem van ontgoocheling erin,
van wanhoop en teleurstelling. Een kruik waarop geschreven staat :
‘Liefde is altijd opnieuw beginnen...’.
En nog een kruik waarop geschreven staat : ‘Je moet niet huilen, het is niets...’.
Zij is gevuld met tranen van verdriet.
Het is wijn zo zacht als rood fluweel van troost en lieve
zachte woorden, een drank die mild is van vergeving en begrip...
En dan tenslotte ook nog wijn die bijna purper is van kleur.
‘Ik zou met jou graag willen sterven...’
staat erop : een breekbaar kruikje, zwart dooraderd van oud zeer dat stil maakt,
met een tikje heimwee erin naar iets ver,
iets waar de ziel naar hunkert en verlangt : voorgoed bijeen te
zijn, voor altijd samen eeuwig mogen leven...
Zo vertelt de bijbel over relatie en over getrouwd zijn.
Liefhebben is genade.
Kruiken vol met water scheppen uit de bron, en iedere dag
weer het wonder wagen met elkaar: ‘Wil jij mij te drinken geven?’
En als het lukt, dan mag je af en toe eens uit de beker drinken,
en proeven hoe zoet de liefde is in al haar jaargetijden,
‘Want liefde, als ze nieuw is, bruist als jonge wijn.
Hoe ouder en hoe helderder, hoe stiller ze zal zijn...’
G. Dedecker
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5.2. Niet-bijbelse lezingen
Je kan ook kiezen uit 'Bezinning na de communie'. Zie blz.68.
1.
Wijnglazen
Er was eens een man die wijn verbouwde. Iedereen roemde hem om zijn uitstekende
wijnkennis. Die man had een zoon die eveneens in de wijngaard werkte en met veel zorg de
druiven plukte en perste. De tijd verliep en op een dag kwam de zoon thuis met een meisje en
sprak: “Vader, met dit meisje wil ik trouwen.”
“Goed, mijn zoon”, antwoordde de vader, “laten we daarom een groot feest houden."
Een groot vuur werd aangestoken, het beste kalf werd geslacht en aan het spit geroosterd, en
dit alles werd met een uitstekende wijn geserveerd.
Toen het al erg laat werd, riep de vader zijn zoon en diens vrouw bij hem. Zonder een woord
te spreken nam hij twee wijnglazen die hij vulde met twee verschillende heerlijke wijnen. Dan
nam hij een derde glas en mengde daarin zorgvuldig de twee wijnen. Hij keek zijn zoon in de
ogen, wees naar het eerste glas en zei: “Dat ben jij.” Vervolgens keek hij de vrouw in de ogen,
wees naar het tweede glas en sprak: “En dat ben jij.” Ten slotte nam hij het derde glas in zijn
handen en mijmerde: “Het huwelijk lijkt op het mengen van twee wijnsoorten. Als je de
wijnen mengt, moet het mengsel een harmonische smaak hebben en toch moet het typische
aroma van elke wijnsoort gerespecteerd worden. Probeer dit in jullie huwelijk te realiseren.”
De vader zweeg, de twee jonge mensen omhelsden hem en namen afscheid.
2.
Over het huwelijk
Iemand uit de menigte vroeg de profeet:
"Wat kun je ons zeggen over het huwelijk?"
En hij antwoordde:
"Tezamen ben je geboren, en tezamen zul je voor immer zijn.
Je zult tezamen zijn als de witte vleugelen van de dood je dagen verstrooien.
Ja, je zult zelfs tezamen zijn in Gods stille herinnering.
Maar laat er tussenruimten zijn in je samenzijn.
Laat de winden des hemels tussen je dansen.
Heb elkander lief, maar maak van de liefde geen band:
laat ze veeleer zijn een golvende zee tussen de kusten van je zielen.
Vul elkanders beker, maar drink niet uit dezelfde beker.
Deel je brood met elkaar, maar eet niet van hetzelfde stuk.
Zing en dans tezamen en wees blij, maar blijf ieder van jullie alleen,
zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek.
Geef je harten, maar geef ze niet aan elkander in bewaring.
Want alleen de hand des Levens kan je harten bevatten.
En sta tezamen, maar niet te dicht bijeen:
want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf,
en de eik en de cipres groeien niet in elkanders schaduw."
Kahlil Gibran

3.
Zaden, geen vruchten
Een jongeling had een droom: achter de toonbank zag hij een engel.
Haastig vroeg hij: “Wat verkoopt u?”

23

De engel antwoordde vriendelijk: “Alles wat u maar wil.”
De jongeling zei: “Dan had ik graag … iemand die me altijd begrijpt en op wie ik kan
bouwen. Een gelukkig huwelijk dat tot het einde van ons leven gelukkig blijft. Goede
vrienden die ons op onze levensweg begeleiden. Kinderen die flink opgroeien, op wie ik fier
kan zijn. En…”
Toen viel de engel hem in de rede en zei: “Excuseert u mij, u hebt me verkeerd begrepen. Wij
verkopen hier geen vruchten, wij verkopen alleen de zaden.”
4.
Liefde is … een mysterie
Wanneer je iemand ontmoet in je leven
tegen wie je alles kunt zeggen,
die naar je wil luisteren, op wie je kunt rekenen,
iemand die je begrijpt
zonder dat je alles onder woorden hoeft te brengen,
iemand die je zorgen, je vreugde en je leven deelt,
als je zo iemand ontmoet,
heb je de liefde.
Liefde is een prisma met vele kleuren.
Je kunt uren praten en uren zwijgen.
Een glimlach, een knipoog, een handdruk
en zelfs een traan vertellen een heel verhaal.
Liefde geeft kleur aan je leven.
Ze is frisgroen als de lente,
goudgeel als de zomer, bruin als de herfst,
wit als de winter.
Wie de liefde heeft gevonden,
heeft een kostbaar geschenk gekregen.
Liefde zegt:
ik ben blij dat je er bent,
met je zwakke en je sterke kanten.
Zoals je bent mag je zijn, en het is goed zo.
Liefde doet je dromen, maakt je gelukkig.
Liefde doet je houden van de mensen,
van de dingen, van het leven,
van bloemen en bomen, van bergen en zee.
Liefde is onuitputtelijk, … een mysterie.
Naar Erik Stijnen

5.
Liefhebben is …
Liefhebben is moeilijk.
Liefhebben begint met verwondering,
de wonderen van liefde om je heen leren zien:
de warme zorg die mensen besteden aan zieken en bejaarden,
het geduld en de tederheid van ouders voor hun kinderen,
eerlijk en oprecht zijn, het vergeven en vergeten.
Liefhebben is wanhoop weigeren,
niet meehuilen met de wolven in het bos,
wel geloven in de toekomst van onze aarde,
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wel blijven zeggen en zingen,
dat liefde het fundament is voor een nieuwe wereld.
Liefhebben is tevreden zijn met het kleine begin,
geloven in he t mosterdzaadje,
de druppel op de gloeiende plaat,
beginnen waar je leeft,
breken en delen met wie je naaste is.

6.
Man zijn … vrouw zijn …
Man zijn,
is het leven in handen nemen,
instaan voor en bouwen aan,
en zich riskeren in een wereld van harde strijd,
een strijd voor het leven, een strijd voor de liefde.
Toekomst bevechten en wegen banen,
en eenzaam zijn,
inzien en niet verwerven,
wegroezen in passievolle idealen,
stormram zijn en stut waartegen men leunt,
waarachter men zich veilig voelt.
Is opstandig zijn als een kind
dat soms schreien kan van onmacht.
Ach, man zijn
is ook gewoon maar mens zijn met de mensen
eigen-aardig en onvervangbaar.
Dat alles en nog veel meer
is man zijn
vol mysterie.
Vrouw zijn,
is het mysterie van het leven dragen,
het hart zijn in een harde wereld,
open oog hebben voor nood aan tederheid en liefde,
oase van begrip en geborgenheid,
attentie-antenne voor het kleine en het goede in de mens.
Rusteloze magneet voor de man,
richtsnoer voor het zoekende kind,
reddingssloep voor velen,
stut en steun voor ouderen, zieken en eenzamen.
Vriendelijke lichtbaken,
heimwee naar het paradijselijke.
En ook gewoon maar mens zijn.
Dat alles en nog veel meer
is mysterie-vol vrouw zijn.
Ward Bruyninckx
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7.
Eerste lezing: Over geven en terugkrijgen
Hoog in het gebergte woonde eens een kleine jongen met zijn moeder.
Toen de jongen eens door zijn moeder werd gestraft, liep hij naar de rand van het ravijn en
riep: "Ik hou niet van jou."
Aan de andere zijde van de afgrond klonk het: "Ik hou niet van jou."
De jongen schrok. Wat was dat? Wie was dat?
Het was de echo, maar dat wist hij niet.
Vertwijfeld rende hij naar zijn moeder. Angstig vroeg hij: "Wie is die boze man, die zulke
rare dingen roept?"
De moeder nam de jongen bij de hand en ging met hem naar de rand van het ravijn.
Daar sprak ze: "Mijn jongen, roep nu eens: ik hou van jou."
De jongen deed het en helder weerklonk de echo: "Ik hou van jou."
"Kijk, mijn jongen, zo gaat het in het leven. Wat je zelf geeft, krijg je honderdvoudig terug."
8.
Ontmoeting met de vos
En toen verscheen de vos.
"Goedemorgen", zei de vos.
"Goedemorgen", zei de kleine prins beleefd, en hij draaide zich om, maar zag niets.
"Hier ben ik, onder de appelboom", zei de stem.
"Wie ben je?" vroeg het prinsje. "Je bent beeldig."
"Ik ben een vos", zei de vos.
"Kom met me spelen", stelde het prinsje voor, "ik ben zo verdrietig …"
"Ik kan niet met je spelen", zei de vos. "Ik ben niet tam."
"O, pardon", zei de kleine prins.
Maar bij nader toezien vroeg hij: "Wat is tam?"
"Dat is maar al te zeer een vergeten woord", zei de vos. "Het betekent 'verbonden'."
"Verbonden?"
"Jazeker", zei de vos. "Jij bent voor mij maar een klein jongetje als alle andere kleine
jongetjes. En ik heb je niet nodig. Ik ben voor jou een vos als alle andere vossen. Maar als je
me tam maakt, dan zullen we elkaar nodig hebben.
Dan ben je voor mij enig op de wereld en ben ik voor jou enig op de wereld …"
"Ik begin het te begrijpen", zei de kleine prins.
Maar de vos ging door met zijn uitleg:
"Mijn leven is eentonig. Ik jaag kippen en mensen jagen mij. Alle kippen lijken op elkaar en
alle mensen lijken op elkaar. Dus verveel ik me wel een beetje. Maar als jij me tam maakt,
dan wordt mijn leven vol zon. Dan ken ik voetstappen, die van alle andere verschillen. Voor
andere voetstappen, kruip ik weg onder de grond, maar jouw stap zal me juist uit mijn hol
roepen, als muziek. En kijk eens! Zie je daar de korenvelden? Nu eet ik geen brood. Ik heb
niets aan koren en korenvelden zeggen me niets, dat is heel verdrie tig. Maar jij hebt
goudkleurig haar. Dan zal het heerlijk zijn als je me tam gemaakt hebt! Door het goudkleurige
koren zal ik aan jou moeten denken, en ik zal het geluid van de wind in het koren mooi
vinden."
De vos werd stil en keek het prinsje lang aan.
"Alsjeblieft … wil je me tam maken?" zei hij.
De volgende dag kwam het prinsje terug.
"Je had beter op dezelfde tijd kunnen komen", zei de vos. "Als je bijvoorbeeld om vier uur 's
middags komt, begin ik al om drie uur gelukkig te worden. Hoe later het wordt, des te
gelukkiger voel ik me. En om vier uur word ik al onrustig: zo zal ik de waarde van het geluk
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leren kennen. Maar als je op een willekeurige tijd komt, dan weet ik nooit hoe laat ik mijn
hart moet klaarmaken."
Zo maakte de kleine prins de vos tam en het uur van vertrek naderde …
"Ach, zei de vos … ik zal huilen."
"'t Is je eigen schuld", zei de kleine prins. "Ik wenste je niets kwaads toe, maar jij wilde dat ik
je tam zou maken. Nu moet je huilen, dus daar win je niets bij!"
"Ik win er wel bij", zei de vos, "wegens de kleur van het korenveld."
En hij vervolgde: "Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met je hart kun je goed
zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. Dat is een waarheid, die mensen vergeten
hebben”, zei de vos, “maar die moet jij niet vergeten. Je blijft altijd verantwoordelijk voor wat
je 'tam' hebt gemaakt.”
"Ik ben verantwoordelijk voor al wat ik 'tam' gemaakt heb", zei de kleine prins, om het goed
te onthouden.
A. de St.-Exupéry

9.
Over de liefde
Want zo de liefde u kroont, ze kruist u ook.
En al dient ze tot uw groei, ze snoeit u evenzeer.
En zo ze opstijgt tot uw hoogte
en uw teerste takken streelt, die trillen in de zon,
ze daalt ook af naar uw wortelen
en rukt hun houvast van de aarde los.
Als korenschoven gaart ze u bijeen.
Ze dorst u tot gij naakt zijt.
Ze want u tot gij vrij zijt van uw kaf.
Ze maalt u tot gij blank zijt.
Ze kneedt u tot gij buigzaam wordt.
En geef u over aan haar heilig vuur,
opdat gij worden zult tot heilig brood
voor Gods heilig feest …
Maar zo gij in uw angst
alleen haar vrede en haar genoegen zoeken zoudt,
dan deedt gij beter uw naaktheid te bedekken
en van liefdes dorsvloer weg te gaan.
de seizoenenloze wereld in,
waar gij zult lachen, maar niet uw volle lach,
en wenen, maar niet al uw tranen …
Kahlil Gibran

10.
Waarom?
Waarom doofde de lamp?
Ik hield er mijn mantel voor,
om haar voor de wind te beschutten.
Daarom doofde de lamp.
Waarom welkte de bloem?
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Ik drukte haar aan m'n hart
uit angstige liefde.
Daarom welkte de bloem.
Waarom verdroogde de stroom?
Ik legde er een dam door,
om hem nuttig voor m'n gebruik te maken.
Daarom droogde de stroom.
Waarom brak de harpsnaar?
Ik trachtte haar een toon te ontwringen,
die boven haar macht was.
Daarom is de harpsnaar gebroken.
R. Tagore

11.
Ik wil … (te lezen door bruidegom)
Ik wil je trouw zijn, liefste,
en dat is zoveel meer dan trouwen.
Ik wil dat mijn leven in het jouwe huist,
en dat ik met jou de seizoenen ben, zolang jij wil.
Ik wil je brood zijn en je wijn,
dagelijks op onze tafel, waar jij de eerste bent,
zolang jij wil.
Ik wil blij zijn om je voetstappen in de gang
als het avond wordt en wij weer weten wie we zijn.
Ik wil lachen in je kwetsbare ogen
en zingen met je lieve mond, zolang jij wil.
Ik wil achter je staan als de wereld je miskent
en je kleiner wil maken dan je bent.
Ik wil met je oud worden
omdat mijn hart voor jou gekozen heeft
en mijn verliefde wortels alleen in
jouw grond tot rust kunnen komen.
Ik wil voor je sterven als het moet,
want ik weet dat de liefde het leven toch overleeft.
Maar ik wil vooral, liefste,
geen woorden strooien in de wind,
geen woorden, die alleen voor dichters
en roze zielen zijn.
Woorden zijn maar waar,
als ik ze mag nestelen in je hart
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en als jij ze daar een kans geeft.
Mijn woorden zijn maar echt,
als jij ze vangt als zaad en ze bemint opdat ze leven.
Want, liefste,
ik wil je trouw zijn, maar ik kan dat niet zonder jou.
12.
Omdat jij het bent
Ja, ik weet het,
grote woorden zijn het,
liefde en trouw.
Dus als het niet om jou ging,
bleef ik wijselijk zwijgen misschien.
Want het leven is lang, hopen we,
en de dagen zijn zo verschillend als het weer.
En morgen zijn wij zelf anders dan vandaag,
mensen ooit volgroeid?
Dus als het niet om jou ging ...
Maar het gaat om jou.
En ik weet,
ik lees het in je ogen,
dat jij me zult aanvaarden
met al wat in mij leeft en groeit,
en faalt misschien.
Ja, ik vermoed
dat liefde in je woont,
te groot en te wijd voor woorden,
waarin ik thuis mag zijn
en waar ik mag terugkeren,
opdat met vallen en staan
ik mens mag worden
en jij je daarover
in liefde kunt verheugen.
Daarom zeg ik 'ja' vandaag.
En niemand méér dan jij weet hoe ik dat bedoel.
13.
In jouw ogen
Wié in een spiegel kijkt,
ziet zichzelf,
met ogen, huid en haar,
maar niet wat achter ogen ligt
en niet wat in hem zucht en zingt.
Ziet hij zichzelf?
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Wie in een spiegel kijkt,
ziet die zichzelf?
Maar als ik in de spiegel van jouw ogen kijk,
zie ik - behalve jou mijzelf door jou aanvaard
zoals ik ben van binnen,
door jou vermoed,
bemind zoals ik ben,
gezocht en gezegend.
In jouw ogen zie ik het antwoord
op mijn ongesproken vragen,
een die genade vindt en vrede,
mijzelf,
van binnenuit weerspiegeld
in jouw ogen.
14.
Wonen
Hoe zal ons huis zijn,
opdat jij er vrede vindt?
Met deuren goudbeslagen,
voorzien van sloten
die een vreemde verre houden?
Granieten muren
en kostbaar hars in vaten,
geurend als in paleizen
van oude droomverhalen,
moet zo ons huis zijn om te wonen?
Of zal ik aan een houten tafel
het brood van vrede met je delen?
Vermoeid van daagse dingen,
zal ik rusten waar jij op me wachtte.
En onder een dak van eenvoud
zal ik zeggen dat ik van je houd.
Jouw handen openen ramen
naar het licht van de morgen.
En deuren gaan open
naar wie vriendschap willen delen.
Mag zo ons huis worden?
Wees gerust, de hemel zegent hen
die elkaar zegenen:
jouw huis, oase van vrede.
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15.
Vandaag en morgen
Ik zal je liefste zijn, sprak zij,
jouw naam geschreven in mijn hand,
mijn hart geen dagtocht zonder jou.
Ik zal je liefste zijn,
maar vraag en wil niet weten
of ik morgen zijn zal
wie ik ben of gisteren was.
Vraag niet dat ik van plastic word
van binnen.
Ik wil je graag beminnen
zoals ik ben en worden zal,
met al wat in mij zucht,
nog ooit mij overkomt.
Kom, sprak hij,
wees wie je worden zult
tot in lengte van jaren.
En elke nieuwe dag
zal eender en vertrouwd,
maar ook anders zijn.
Want leven zul je waar ik ben
en zingen zul je
wat je hart je ingeeft,
tot ook ik geworden ben een mens van morgen,
anders dan ik was of ben.
Want liefde leeft,
en nieuw zijn
al de dagen van ons leven.
16.
Luisteren
De liefde spreekt een ja-woord.
Maar zou het waar zijn
dat liefde meer luisteren is dan spreken?
Luisteren naar jouw ogen,
naar wat jouw hart mij zeggen wil,
met of zonder woorden?
Zou het waar zijn
dat jouw ja-woord om mijn stilte vraagt,
waarin het kan uitgolven
tot een lied diep in mij van binnen?
Ik luister met gesloten ogen
naar wat jouw stem heeft opgeroepen.
Laat mij de naklank van jouw woorden zijn,
ruimte waarin jouw woord gaat leven.
31

Zou het waar zijn
dat liefde meer luisteren is dan spreken?
Zwijg het antwoord maar,
ik lees het in je ogen.
17.
Vanwaar?
Woorden bestormen de he mel vandaag
en roepen om zegen.
Maar grote woorden maken mij verlegen,
ware het niet dat in jouw ogen
warmte en zegen al zichtbaar gloeit.
En wat jou doorstroomt,
raakt ook mij van binnen.
Vanwaar dit vreemd en wonderlijk gevoel
dat wij, ondanks onszelf, elkaar beminnen?
Worden wij van hogerhand gezegend
met wat een mens verrassend overspoelt?
Maar dan zal ook, zo bidden wij,
de hemel aan ons blijvend schenken
wat ooit in ons is neergelegd
en wat aan liefde
in ons leeft en bloeit.
Zijn wil geschiede dus op aarde
dat wij, volkomen voor elkaar bevrijd,
in liefde blijvend vreugde vinden
en voor de hemel
psalmen van erkenning
en van vrede zingen.
18.
Horizon
Hoe ver zal ik met je meegaan?
Langs welke wegen zal het leven ons leiden:
tot waar wij weten
dat de liefde geduldig is en herbergzaam?
Welke dalen moeten wij nog doorkruisen om te kunnen zeggen
dat het goed was wat wij hier,
met de stem van ons hart,
zeggen vandaag?
Maar het is goed,
jouw hart weet het en het mijne ook.
Het is goed
dat wij - wat er ook gebeuren mag –
tot elkaar geroepen zijn
om samen op weg te gaan,
toevertrouwd aan elkaars genade.
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Zo ver als het leven reiken zal,
zul je hopen
dat ik bij je thuis zal zijn
en, gehavend misschien,
bij jou rust zal vinden.
Nog is de horizon ver,
maar in jouw ogen is de toekomst al begonnen,
waarin - op goede en kwade dagen ik worden mag
die jij hó6pt dat ik worden zal.
Blijf dat hopen,
met liefde die geduldig is.
19.
Als toen
De wonderen
zijn de wereld nog niet uit.
dat ik jou tegenkwam
met in jouw ogen die blik
die vraag en antwoord was
en die ik nooit vergeten zal.
Ogen die spraken en zwegen.
En even stond de wereld stil
toen jouw ziel de mijne raakte
en de mijne aan je vroeg
met mij op weg te gaan.
En wat ons dreef,
zal ons ook morgen drijven.
Wonderen gaan met ons mee
als we elkaar in de ogen blijven zien
als toen en vandaag.
En wat groter is dan ons hart,
zal jou en mij tot zegen zijn:
onze levens met elkaar verweven
en liefde aan liefde toevertrouwd.
Want de wonderen
zijn de wereld nog niet uit:
het gras groeit
en in de bomen zingt de wind
het lied van zijn verlangen.
En mensen zijn onderweg
met dromen die hen gaande houden
tot ver voorbij de horizon.
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6. Evangelie
Door de voorganger
Mt. 5, 1-12
Mt. 5, 13-16
Mt. 6, 25-34
Mt. 7, 24-27
Mt. 18, 18-20
Mt. 19, 3-7
Mt. 22, 35-40
Mt. 25, 31-40
Mc. 4, 26-32
Mc.10, 1-10
Lc. 6, 47-49
Lc. 8, 4-15
Lc. 12, 22-31
Lc. 24, 13-35
Joh. 1, 1-14
Joh. 2, 1-10
Joh. 13, 33-35
Joh. 15, 1-9
Joh. 15, 9-12
Joh. 15, 12-17

Zaligsprekingen
Zout en licht
Maak je geen zorgen
Het huis op de rots
Wat jullie op aarde binden …
Wat God verbonden heeft …
Voornaamste gebod
Werken van barmhartigheid
Het mosterdzaadje
Wat God heeft verbonden …
Het huis op de rots
Parabel van de zaaier
Wees niet bezorgd
Emmaüsgangers
In het begin was het Woord
Bruiloft te Kana
Een nieuw gebod geef Ik u
Ik ben de ware wijnstok
Blijf in mijn liefde
Dit is mijn opdracht

Bewerking van enkele fragmenten uit het evangelie, opgetekend door Johannes.
Joh. 1, 32,35-39
Aan de Jordaan verwees Johannes de Doper naar Jezus.
“Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen
en die doordringende geest van God bleef op Hem rusten.
Ik begreep nog niet wie Hij was”.
Toen Johannes, de volgende dag, Jezus voorbij zag komen
maakte hij twee van zijn leerlingen attent op de Heer.
Deze twee jonge mensen gingen Hem achterna,
zoekend Hem te volgen om zijn visioen waar te maken in eigen leven.
Toen, voelend dat zij Hem zochten,
keerde Jezus zich naar hen toe.
Hij zei: “Wat verlangen jullie eigenlijk?”
“Rabbi”, zeiden zij tegen Hem, “waar verblijft Gij?
met wie gaat Gij om? Naar wie gaat uw hart uit?“
Hij zei: “Kom maar mee, dan zullen jullie het zien en begrijpen”
Ze gingen met hem mee, zagen met wie Hij vertoefde.
Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang.
Zo beleefde zij deze dag met Hem.
Voortaan zouden ze Hem volgen in zijn levensvisie.
Paul Scheelen
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7. Huwelijksritus
7.1. Drie vragen
1.
V. N. en N.,
omgeven door je ouders,
familieleden en vrienden,
gaan jullie nu uitspreken
dat je elkaar gekozen hebt voor heel je leven
en dat jullie verbonden willen zijn als man en
vrouw.
Het is een nieuw leven dat voor jullie opengaat,
een nieuwe toekomst in lief en leed.
Nog bijna alles van die toekomst
is verborgen voor jullie ogen:
je kent het geluk nog niet dat op je wacht
en ook niet het verdriet en de zorgen
die aan niemand van ons gespaard blijven.
Wees echter niet bang,
want God is nabij en Hij heeft beloofd
ons, kleine mensen, nooit in de steek te laten.
Hij heeft de mensen zo gemaakt
dat zij zich willen geven aan elkaar.
Vanaf dit ogenblik zal Hij op een nieuwe wijze
jullie God en Vader zijn,
omdat je beiden op een nieuwe wijze mens bent geworden.
Hij kan voltooien wat jullie vandaag beginnen.
Hij zal jullie de kracht geven om elke dag meer te groeien in liefde.
Mag ik jullie dan vragen
je trouw aan elkaar en je overgave aan de wil van God
te bevestigen en te antwoorden op de volgende vragen:
N. en N.,
zijn jullie uit vrije wil
en met volle instemming van je hart
naar hier gekomen
om met elkaar te trouwen?
Bruid en bruidegom:
Ja, dat zijn we.
V. Zijn jullie bereid
elkaar als man en vrouw te aanvaarden
en in liefde voor elkaar te leve n?
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Bruid en bruidegom:
Ja, dat zijn we.
V. Zijn jullie bereid
kinderen uit Gods hand te aanvaarden,
hen in je liefde te laten delen
en hun Christus en zijn Kerk te leren kennen?
Bruid en bruidegom:
Ja, dat zijn we.

2.
V. N. en N.,
het leven is een uitnodiging
om iets op te bouwen dat de moeite waard is.
De liefde geeft nieuwe horizonten aan het leven,
al weet je nog niet wat je te wachten staat.
Voortaan ben je niet meer alleen,
een last kun je samen dragen
en vreugde en geluk samen beleven.
Willen jullie nu met de stem van je hart en je geweten,
voor de Heer, onze God,
ten overstaan van zijn Kerk
en omringd door allen die je dierbaar zijn,
uitspreken dat jullie elkaar gekozen hebben voor heel je leven,
en dat jullie verbonden willen zijn als man en vrouw.
Mag ik jullie uitnodigen om voor ons te getuigen
dat jullie uit vrije wil en met de volle instemming van je hart
naar hier gekomen zijn om met elkaar te trouwen?
Bruid en bruidegom:
Ja, dat zijn we.
V. Zijn jullie bereid
elkaar als man en vrouw te aanvaarden,
in liefde voor elkaar te leven,
deze liefde te delen met kinderen
en hen in de geest van het evangelie op te voeden?
Bruid en bruidegom:
Ja, dat zijn we.
3.
V. N. en N.,
jullie zijn naar de kerk gekomen om voor de hier aanwezige kerkgemeenschap
je liefde te laten bezegelen door de Heer.
Jullie gaan mekaar het sacrament van het huwelijk toedienen
als een teken van het verbond dat God zelf met ons is aangegaan in Jezus Christus.
De liefde van en voor elkaar zal je rijkdom en je vreugde zijn,
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een steun voor de opdracht die God jullie toevertrouwt.
Mag ik jullie dan vragen van deze trouw te willen getuigen:
Bruid en bruidegom:
Wij zijn naar hier gekomen uit vrije wil en welbewust
om tegenover elkaar, voor God en voor de gemeenschap
te getuigen dat we elkaar als gehuwden
voor altijd lief willen hebben.
We zullen graag kinderen ontvangen,
als geschenk uit Gods hand,
hen in onze liefde laten delen
en hen Christus en zijn Kerk leren kennen.

4.
V. N. en N.,
nu gaan jullie je jawoord geven:
de plechtige bevestiging
dat jullie elkaar vrij gekozen hebben
voor heel je leven.
Bruid en bruidegom:
Heer, uit vrije wil zijn wij hier gekomen,
omdat wij verder samen door het leven willen gaan.
Samen willen wij proberen
door onze liefde voor elkaar
een teken te worden van uw liefde voor de mensen.
Met vreugde willen wij kinderen uit uw handen aanvaarden
en hen in onze liefde laten delen.
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7.2. Trouwbelofte
Inleiding door de voorganger
1.
V. Mag ik jullie dan vragen
elkaar de rechterhand te ge ven
en hier voor ons allen en voor God
je trouwbelofte uit te spreken?
2.
V. N. en N.,
het leven is een uitnodiging om iets op te bouwen dat de moeite waard is,
waar man en vrouw hun plaats krijgen,
waar iedereen bijdraagt tot de ontplooiing van de andere,
waar God een voorname plaats krijgt.
Door het huwelijk bindt God man en vrouw
in een onverbreekbare liefdesband.
Door moeilijke perioden heen
kan de liefde nog groter worden.
Jullie liefde voor elkaar zal je rijkdom en je vreugde zijn.
Mag ik nu vragen elkaar de rechterhand te geven
en je trouwbelofte uit te spreken.
3.
V. N. en N.,
jullie zijn geroepen om samen,
in de gemeenschap, een eigen variatie te scheppen op Gods liefde.
En dit volgens het woord van God en met Christus' kracht.
Deze opdracht vertrouwt de Heer je toe,
heel speciaal en persoonlijk:
'Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad.'
Hier, voor de Heer, onze God,
ten overstaan van zijn Kerk,
en omringd door allen die je dierbaar zijn,
zullen jullie uitspreken dat je elkaar gekozen hebt voor heel je leven,
en dat jullie voor God verbonden willen zijn als man en vrouw.
4.
V. N. en N.,
omgeven door je ouders, familieleden en vrienden gaan jullie nu uitspreken
dat je elkaar gekozen hebt voor het leven
en dat jullie verbonden willen zijn als man en vrouw.
Het is een nieuw leven dat voor jullie opengaat, een nieuwe toekomst in lief en leed.
Nog bijna alles van die toekomst is verborgen voor jullie ogen.
Je kent het geluk nog niet dat op je wacht en ook niet het verdriet en de zo rgen
die niemand van ons bespaard blijven.
Wees echter niet bang, want God is nabij in mensen die zich willen geven aan elkaar.
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Vanaf dit ogenblik zullen jullie op een nieuwe manier mens zijn
en Hij op een nieuwe manier jullie God en Vader.
Hij zal jullie de kracht geven om elke dag meer te groeien in liefde.
Dan vraag ik jullie elkaar de rechterhand te geven
en hier voor ons allen en voor God je trouwbelofte uit te spreken.
5.
V. Vandaag schenken jullie aan elkaar je handen, je ogen,
al wat je hebt, al wat je kan zijn,
je gedachten, je vreugde en je pijn, je dwaze invallen en je goede ideeën.
Alleen je hart hoef je elkaar niet meer te schenken,
dat gaf je al aan elkaar toen je voor het eerst iets in elkaar zag.
Alles wat gaat gebeuren, kan en mag he t vertrouwen in elkaar versterken
en je liefde nog dieper maken,
als je maar dag en nacht wil leven voor elkaars geluk
met heel je hart, al je verstand en al je kracht.
6.
V. N. en N., de liefde voor elkaar, de keuze die je gemaakt hebt
en waarvan je hoopt dat die stand zal houden, gaan jullie bevestigen.
Jullie hebben elkaar nodig en jullie willen een band met elkaar aangaan die blijven zal.
De trouwbelofte willen jullie uitspreken, omgeven door familieleden, vrienden en bekenden.
Dit betekent dat jullie je keuze-voor-elkaar willen plaatsen in een grotere samenhang.
Door de trouwbelofte te vieren in de kerk willen jullie ook
God een plaats geven in je keuze voor elkaar,
jullie spreken Gods naam uit in de hoop dat Hij er voor jullie zal zijn, van dag tot dag.
Geef elkaar een hand en zeg de belofte van trouw,
temidden van ons en ten overstaan van de getuigen.

Belofte door bruid en bruidegom
1.
N., ik wil je man (vrouw) zijn, je altijd liefhebben en waarderen.
Ik wil voor je zorgen in grote en kleine dingen,
je geluk zal het mijne zijn, je verdriet wil ik mee doorleven.
Samen met jou wil ik ervoor zorgen dat onze kinderen gelukkige mensen worden.
Elke dag wil ik mij daarvoor inzetten, wat er ook gebeuren mag.
(2x)
2.
Ik, N., geef mij zoals ik ben aan jou, N., mijn lieve vrouw (man).
Ik beloof je te zullen liefhebben en trouw voor je te zorgen, heel mijn leven.
Ik zal mijn best doen om altijd eerst aan jouw geluk te denken en jouw leed te verzachten.
Ik beloof je ook om voor de kinderen, van wie ik hoop dat God ze ons zal schenken,
een goede begrijpende vader (moeder) te zijn
en hen samen met jou voor te gaan in een leven vol liefde.
(2x)
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3.
Bruidegom:
N., omdat ik van je houd, wil ik je man zijn.
Ik beloof je steeds lief te hebben en je trouw te zijn, elke dag van ons leven.
Ik wil vóór je staan als je beschermeling, achter je als je steun,
en naast je als je partner in goede en in kwade dagen.
Ik wil er zijn voor jou, als een liefhebbende echtgenoot,
en als een goede vader voor onze kinderen.
Samen met jou wil ik van ons huis een thuis maken
vol liefde, vriendschap en geborgenheid.
Bruid:
N., omdat ik van je houd, wil ik je vrouw zijn.
Ik beloof je steeds lief te hebben en je trouw te zijn,
elke dag van ons leven, in goede en in kwade dagen.
Mijn grootste wens is je gelukkig te maken.
Ik wil er zijn voor jou, als een liefhebbende echtgenote,
en als een goede moeder voor onze kinderen.
Samen met jou wil ik van ons huis een thuis maken
vol liefde, vriendschap en geborgenheid.

4.
Bruid:
N., ik houd van je om je zachte woorden,
om je ogen vol aandacht, vol bezorgdheid om mij.
N., ik wil je vrouw zijn en je liefhebben met heel mijn hart.
Ik wil trouw voor je zorgen
en voor altijd delen in je vreugde, maar ook in je verdriet.
Bruidegom:
N., ik houd van je om je teder zijn,
om je geboeid bezig zijn met mensen,
om je zorgzaamheid, om je speelsheid.
N., ik wil je man zijn,
samen met jou wil ik een huis bouwen van vrede en geborgenheid.
Ik wil je trouw blijven
en beloof van je te houden met al de liefde die ik bezit.
5.
Bruidegom:
N., ik heb je gaandeweg gevonden, jij werd mijn thuis en mijn rust,
mijn raad en mijn moed, mijn warmte en mijn vervulling, mijn wederhelft.
Ik vraag je daarom vandaag: wil je mijn vrouw zijn
en samen met mij proberen gelukkig te zijn?
Zou je moeder willen zijn voor ons gezin?
Bruid:
Ja, N., ik wil je vrouw zijn omdat ik van je houd.
Het leven is zo lang, we weten niet wat we zullen meemaken.
Ik hoop zo dat we van elkaar blijven houden, dat we sterker worden,
dat de wereld ons aanvaardt, dat onze ouders, broers en zus,
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vrienden en vriendinnen er altijd zullen zijn.
Ik vraag je: wil je mijn man zijn? Zou je vader willen zijn voor ons gezin?
Bruidegom:
Ja, N., ik wil je man zijn omdat ik van je houd.
6.
Bruidegom:
N., ik houd van je, vandaag meer dan gisteren en minder dan morgen.
Ik ben blij dat ik jou leerde kennen en dat ik je nu kan vragen mijn vrouw te worden.
Ik beloof je liefde en trouw, vooral als het moeilijk gaat.
Ik wil je graag zien als mijn vrouw, en als moeder van onze kinderen.
Ik wil samen met jou een gezin bouwen, waar het goed is om te leven.
Ik ben bereid om je steeds bij te staan, en mijn taak als man en vader
met liefde te vervullen, mijn leven lang.
Bruid:
N., ik houd van je, vandaag meer dan gisteren en minder dan morgen.
Je houdt van me zoals ik ben en daarom wil ik je vrouw worden.
Ik wil alle mooie momenten samen met je delen,
vooral als de weg hard en moeilijk is, zal ik naast je staan.
Ik wil me helemaal aan je geven en de ruimte scheppen waarin je jezelf kan zijn.
Ik wil een goede moeder zijn voor de kinderen die uit onze liefde zullen groeien
en voor ze zorgen, zoals ik voor jou zal zorgen.
7.
Bruid:
N., ik zie je graag.
Je vertedert me en geeft me een warm verlangen om mijn leven met jou te delen.
De geborgenheid en liefde die je me brengt, maken me diep dankbaar.
Want in die liefde die geborgenheid schenkt, kan ik een beetje vermoeden wie God is.
Daarom heb ik vertrouwen in de toekomst, een toekomst waarin ik je vrouw mag zijn,
waarin ik me trouw wil inzetten om onze liefde te bewaren,
ze te doen groeien en ze vruchtbaar te maken voor de mensen rondom ons.
Bruidegom:
Lieve N., als trouwe tochtgenoot wil ik mijn voetstappen plaatsen naast die van jou
en dankbaar genieten van de mooie, kleurrijke dagen,
waarop alles blijkbaar moeiteloos verloopt.
Ik wil mijn voetstappen dieper in de aarde drukken en je dragen naar het licht
op momenten dat ziekte je verlamt, ontmoedigt of ontgoochelt
en op ogenblikken dat we moeten zoeken naar ons geluk.
Ik wil op weg gaan met de mensen die God ons toevertrouwt
en hen leiden op de kruispunten van hun leven.
Ik zie je graag en herken in jou die droom en uitdaging van God.
Daarom wil ik mijn leven lang je man zijn.
8.
Bruid: N., wil jij mijn man zijn?
Bruidegom: N., wil jij mijn vrouw zijn?
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Bruid: Dat de aarde houdt, dat de zon opkomt, dat de regen valt …
Bruidegom: dat het nieuwjaar wordt, dat er brood zal zijn, dat jij er bent …
Bruid: wij vertrouwen maar, en dan komt de storm, en dan val ik om …
Bruidegom: en dan dooft het vuur, en dan woedt de waan, en dan zoek ik jou …
Bruid: wij proberen maar, nog weer op te staan, nog weer te gaan om licht …
Bruidegom: nog weer mee te doen, nog weer een begin, nog weer tegendraads …
Bruid: nog weer iemand zijn, nog weer in Gods naam …
Bruidegom: trouwen, houwen maar …
Bruid: Ja, N., ik wil je vrouw zijn!
Bruidegom: Ja, N., ik wil je man zijn!
9.
Bruidegom:
N., omdat ik mij gedragen en gesteund voel door jou,
omdat ik mij kan laten dragen en steunen door jou,
omdat ik volledig aanvaard en gewaardeerd word
in totaliteit, zoals ik nu ben en nog worden zal:
omdat ik je liefheb zoals je nu bent en nog worden zal,
omwille van jouw mogelijkheden en beperkingen,
daarom, en vooral om alles wat ik niet kan verwoorden,
wil ik vandaag, voor al deze mensen hier aanwezig,
die veel voor mij betekenen en mij nauw aan het hart liggen,
bevestigen dat ik met heel mijn wezen en betrachtingen
ervoor kies om voortaan samen met jou verder te leven.
Hiermee ga ik de verbintenis aan mij steeds voor jou open te stellen,
er te zijn als je mij zult nodig hebben.
Mijn armen zullen open zijn voor je verdriet en voor je nood aan warmte of steun.
En vooral wil ik de ruimte laten om jou in je eigenheid
te laten groeien en ontplooien volgens jouw weg en ritme.
Ik wil je met eerbied en respect benaderen.
Bruid:
N., omdat jij openstaat voor mij en mij beluistert,
omdat je mij aanvaardt zoals ik nu ben,
om jouw eerlijkheid en het volle respect
waardoor ik me gedragen en gesteund voel,
om het diepe vertrouwen in mijn groei,
omdat ik je liefheb zoals je nu bent,
en vooral om alles wat ik niet kan verwoorden
omdat het mij overstijgt,
wil ik hier aan al deze mensen bevestigen
dat ik ervoor kies om met jou samen verder te leven.
Hiermee ga ik graag de verbintenis aan er te zijn als je mij nodig hebt;
en wanneer wij het moeilijk hebben, mijn hart te blijven openstellen,
42

jou te aanvaarden zoals je nu al bent,
je in je groei te steunen,
je vol eerbied en respect te benaderen,
jou in openheid de ruimte te geven volgens jouw ritme,
een thuis te bouwen waarin we tot rust kunnen komen,
samen met onze kinderen, in warmte, tederheid en tevredenheid.

10.
Bruidegom:
N., na eerlijk zoeken hebben wij gevonden
wat we voor elkaar betekenen,
dikwijls hebben wij ons afgevraagd
waarom juist jij en ik elkaar steeds opnieuw zoeken,
wij blijven het antwoord schuldig.
N., wil je mij vandaag erkennen als een man,
als een mens met gaven en gebreken, met betrachtingen en mislukkingen?
Aanvaard je mij zoals ik ben,
wil je moeder worden van mijn kinderen
en wil je tevens alle prettige en ook alle moeilijke
ogenblikken met mij delen?
Bruid:
Ja, N., ik wil je vrouw worden
en een goede moeder voor onze kinderen.
Kan jij mij ook aanvaarden zoals ik ben?
Ik ben ook maar een mens
die veel van het leven verwacht
en alles wellicht te mooi ziet.
Help me en geef me moed,
wil tevens met mij alle vreugde en pijn delen.
N., wil je mijn man zijn?
Bruidegom:
Ja, ik wil.
11.
Bruid en bruidegom:
Wij zijn naar hier gekomen om God te danken voor onze mooie liefde
en om Hem onze trouw aan die liefde te beloven.
Ons geloof en ons hart brachten ons naar hier.
Wij zijn bereid elkaar te aanvaarden als man en vrouw
en altijd in oprechte liefde en totale openheid voor elkaar te leven.
Onze kinderen zullen we dankbaar aanvaarden als een geschenk van God.
We zullen hen in onze liefde laten delen en hen naar Jezus' voorbeeld voorleven.
V. Willen jullie nu elkaar de rechterhand geven
en temidden van jullie ouders, familieleden en vrienden
voor God en voor de Kerk elkaar trouw beloven?
Bruidegom:
Wij hebben woorden gekozen voor deze dag,
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maar het zijn niet de woorden die ons de vaste zekerheid geven.
Wat wij uitspreken is de hoop en het geloof
dat we samen de weg 'liefde' verder mogen opgaan.
Onder de zon vond ik je,
jij werd mijn thuis en mijn rust,
mijn steun en mijn moed,
mijn warmte en mijn tederheid,
aan jou wil ik mij helemaal geven.
N., ik vraag je:
wil je mijn vrouw worden?
Wil je altijd bij me blijven:
in vreugde en verdriet,
in ziekte en in gezondheid,
en wil je me liefhebben en waarderen voor altijd?
N., wil je een goede moeder zijn voor ons gezin?
Bruid:
Ja, N., zo wil ik bij je zijn.
Ik zal blij zijn onze kinderen in onze liefde te laten delen.
Ik hoop dat we zo van elkaar mogen blijven houden,
dat we sterker en sterker worden, dat de wereld ons aanvaardt.
N., ik vraag je:
wil je mijn man worden?
Wil je altijd bij me blijven:
in vreugde en verdriet,
in ziekte en in gezondheid,
en wil je me liefhebben en waarderen voor altijd?
N., wil je een goede vader zijn voor ons gezin?
Bruidegom:
Ja, N., zo wil ik bij je zijn.
Ik zal blij zijn onze kinderen in onze liefde te laten delen.

Kerkelijke bevestiging door de voorganger
1.
V. N. en N., wees voortaan één hart, één geest, één lichaam, één leven.
Maak elkaar echt gelukkig. Beteken voor elkaar een veilige thuis van vrede en geborgenheid.
Vind bij elkaar kracht om samen zinvol te leven en te werken.
Moge de Heer Jezus Christus altijd met jullie zijn.
2.

V. Voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen als gehuwden
Moge God, de Heer, jullie wederzijdse belofte bekrachtigen.
Moge Hij jullie samenzijn zegenen.
Moge Hij zich borg stellen voor de zin van je trouw.
En jullie allen, die hier tegenwoordig zijn,
neem ik tot getuigen van deze plechtige verbintenis.
Wat God heeft verbonden, zal de mens niet scheiden.
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3.
V. Nu jullie 'ja' tegen elkaar gezegd hebben, wil ik jullie woord van trouw
namens de hele kerkgemeenschap voor God bevestigen.
Maak elkaar echt gelukkig. Beteken voor elkaar een veilige thuis van vrede en geborgenheid.
Vind bij elkaar kracht om samen zinvol te leven en te werken.
Moge de Heer altijd met jullie zijn.
4.
V. N. en N.,
met de zegen van God
- dat is met zijn roep om de kleinen
en zijn liefde voor de minsten bevestig ik jullie samengaan.
Het zal je rust en je onrust zijn,
je zult je er thuis en vreemd bij voelen.
Het doet je samenwonen,
overal nergens thuis,
overal even thuis
overal bijna thuis.
Mensen, jullie samen,
gezegend en veel geluk!
5.
V. God, Vader van alle leven, bekrachtig deze woorden die hier vandaag gesproken worden:
dat ze niet voorbijgaan maar toekomst mogen hebben, en vruchtbaar zijn een leven lang.
6.
V. Deze bewust uitgesproken woorden maken jullie getrouwd,
samen met al deze vrienden als getuigen,
en in de geest van Jezus die zelf onvoorwaardelijk trouw was.
7.
V. Nu jullie deze woorden hebben uitgesproken in het bijzijn
van al deze mensen als getuigen, staan we achter jullie.
We doen niets liever dan met jullie feesten en vieren vandaag,
in een leven vol vertrouwen en geborgenheid.
8.
V. Goede vrienden,
jullie zijn een deel van onze kerkgemeenschap,
aanwezig bij deze trouwbelofte van N. en N.
Jullie stemmen in met hun jawoord.
Wil dan ook voor hen een steun zijn,
wil ieder woord, iedere daad die hun liefde en gebondenheid kan schaden
dan ook aan de kant laten.
Bemoedig ze door je voorbeeld, door je goedheid.
Laten we dat nu samen uitspreken in het volgende gebed.
A. Als deel van de grote kerkgemeenschap bevestigen wij dat dit huwelijk
door jullie beiden als een waarachtig christelijke verbintenis is aangegaan.
Moge Gods zegen jullie de kracht geven tot een hechte eenheid van liefde,
vreugde en trouw, tot je eigen geluk en tot het geluk van je medemensen.
45

7.3. Ringen
Zegening van de ringen door de
voorganger
1.
V. Heer God,
als man en vrouw staan N. en N. hier voor U.
Zij hebben elkaar zopas trouw beloofd.
Het teken van hun trouw zijn deze twee ringen.
Zegen daarom deze ringen, Heer.
Moge zij die steeds dragen
als teken van hun groeiende trouw in liefde.
2.
V. N. en N.,
de liefde kent een mooi symbool: de ring.
Kostbaar en onvervalst, zonder begin noch einde.
Trouwen spreekt bovendien van handen die elkaar ontvangen,
die blij geven en delen, die samen werken en rusten,
die samen leven hand in hand.
Deze handen dragen vanaf vandaag een ring,
een teken van eindeloos geluk en trouw.
Zegen, Heer, deze ringen.
Wij bidden U, dat ze voor N. en N.
een uitnodiging zijn van blijvende trouw,
een teken dat zij in Gods naam met elkaar verbonden zijn.
3.
V. Dan geven jullie nu aan mekaar een ring. Een ring van zekere waarde.
De trouwring is een waarde-ring.
Jullie weten wat hij betekent: waardering voor elkaar als levenspartners
en ook voor alle mensen: eerst de kinderen die zullen komen en dan de anderen.
Echte waardering groeit in een sfeer van vertrouwen.
En we kunnen groeien in waardering voor alles en allen.
4.
V. Een trouwring heeft een veelzijdige betekenis.
Hij is van goud, een edel metaal dat blijft en niet verkleurt:
een teken van standvastige liefde.
Hij is rond en zonder einde: teken van eindeloze liefde en trouw.
Hij is sober en niet grillig van vorm:
teken van de ernst van de beloften aan elkaar.
God, ik zegen deze ringen in uw naam,
opdat zij voor N. en N. een teken blijven van liefde en trouw aan elkaar.
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5.
V. Liefde vergaat nooit.
Deze liefde kent een mooi symbool:
een ring.
Iets zonder begin en einde,
altijd rond,
steeds verder een teken
dat de andere blijft dragen.
Zegen, Heer, deze ringen.
Mogen zij die ze zullen dragen,
groeien in trouw en liefde voor elkaar,
een leven lang.
6.
V. Zegen hun ring, die hen omarmt,
die rond hun leven sluit,
en hen van binnenuit doet stralen.
7.
V. N. en N., de ring die jullie elkaar geven,
kan je als symbool zien van het ‘omringen’ van elkaar.
Niet om elkaar vast te ketenen, maar om in vrijheid
elkaar te omringen met liefde, tederheid, aandacht.
Omringen met begrip en vergevensgezindheid.
Omringen met waardering en respect.
Omringen met trouw en zachtheid.
Daarom zegen ik deze ringen.
8.
V. Deze twee ringen zijn het teken van de trouw van de man en de vrouw.
Mogen ze voor N. en N. een voortdurende herinnering zijn
aan het jawoord van deze dag.
Dat ze gedragen worden in toewijding voor elkaar.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Geef elkaar dan deze ringen en draag ze met eer.
9.
V. Laten wij God dankbaar zijn
voor de liefde en de trouw,
die onder mensen mogelijk is.
Mogen de ringen die zij elkaar geven
blijven betekenen dat zij
in Gods naam
met elkaar verbonden zijn.
Heer, zegen deze ringen
die bruid en bruidegom aan elkaar geven
als teken van hun liefde en trouw.
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10.
V. N. en N. hebben zojuist hun woord van trouw aan elkaar gegeven.
Sinds oeroude tijden drukt de mens die huwelijkstrouw uit
in een tastbaar symbool of teken: de gladde huwelijksring.
Hij werd vervaardigd uit edel metaal om de hoge waarde van hun trouw te beklemtonen.
Een ring heeft begin noch einde.
Wie kent het moment waarop twee mensen elkaar voor het eerst herkenden?
En hun trouw zelf kent geen andere grens dan die van de dood.
Daarom gaan N. en N. elkaar dit kleinood als een symbool van hun trouw overhandigen.
Vooraf worden deze ringen gezegend door een gebed,
want hun trouw is een sacrament, dit wil zeggen, een teken van heil.
Heer, onze God, zegen deze trouwringen omwille van uw naam,
die Gij aan Mozes hebt bekend gemaakt: 'Ik zal er altijd zijn voor u'.
Mogen deze ringen N. en N. voortdurend herinneren
aan de trouw die zij elkaar hebben beloofd.
Laat hen groeien in liefde en genegenheid een leven lang.
Zo bidden wij door Jezus Christus, uw Zoon,
die ons uw liefde en trouw heeft geopenbaard
en trouw is gebleven tot in de dood, ja tot op het kruis. Amen.
11.
V. Heer, in uw naam zegene n wij deze ringen,
laat N. en N. dit sieraad dragen
als blijvende herinnering aan hun wederzijdse liefde.

Overreiking van de ringen
1.
Bruidegom:
N, neem deze ring,
neem mij zoals ik ben
en maak van mijn leven het onze.
Bruid:
N., neem deze ring
en laat ons nu niet denken, niets zeggen,
alleen gelukkig zijn
om wat we samen weten.
2.
Bruid:
N., het is fijn met jou op weg te zijn.
En ja, ook als het moeilijk wordt,
wil ik dat blijven doen:
je dragen en me laten dragen,
geluk en verdriet met je delen.
Ik geef je deze ring als blijvend teken van mijn belofte.
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Bruidegom:
N., blij en dankbaar
omdat ik van mijn leven het onze mag maken,
geef ik je deze ring
die voor iedereen betekent
dat ik in jou geloof
en altijd van je wil houden.
3.
Bruidegom:
N., hier is de ring voor jou,
ik steek hem rond je vinger.
Iedereen mag zien dat we getrouwd zijn.
Iedereen mag zien hoe gelukkig we zijn.
Bruid:
N., dit is de ring aan jouw hand.
Jouw ring en de mijne zullen ons omringen,
ook wanneer we alleen zullen zijn.
4.
N., draag deze ring als teken van mijn liefde en trouw.
(2x)
5.
N., laat deze ring het symbool zijn van onze eeuwige liefde en trouw.
Draag hem niet alleen aan je hand, maar ook in je hart.
(2x)
6.
N., neem deze ring,
een eindeloze kring
zoals mijn liefde en trouw.
(2x)
7.
N., hier is mijn ring voor jou
draag hem als een teken van
mijn liefde voorgoed.
(2x)
8.
N., neem deze ring als een blijvend teken van
de liefde die ik in je vond en altijd wil bewaren.
(2x)
9.
N., ik geloof in je, ik hoop op je, ik heb je lief.
Neem deze ring, die voor iedereen betekent
dat ik met jou verbonden ben in liefde en trouw,
alle dagen van mijn leven.
(2x)
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10.
Je weet wat deze ring betekent;
draag hem,
zo draag je mij.
Want deze ring is zoveel als mezelf.
Je draagt me altijd mee.
(2x)
11.
N., ik geef je deze ring.
Draag hem met vreugde en genegenheid.
Neem me zoals ik ben
en maak van mijn leven het onze.
(2x)
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7.4. Huwelijkskaars
Het is een mooi gebruik om de respectievelijke moeders uit te nodigen om samen een mooie
huwelijkskaars aan te schaffen. Na de huwelijksinzegening reiken zij, die het levenslicht
hebben geschonken aan dit bruidspaar, deze kaars aan. Samen ontsteekt het paar deze kaars,
ontvangt ze uit de handen der mama’s en plaatst ze op het altaar.
Dit symbolisch gebaar spreekt voor zich. Wil je er toch iets aan toevoegen…
1.
L. Van geloof, hoop en liefde spreekt deze nieuwe kaars.
Wij steken ze aan, wat reeds lang in jullie leeft en groeit
mag vandaag door eenieder gezien worden.
Opbrandend geeft deze kaars zichzelf tot ze helemaal
licht en warmte is geworden voor anderen.
Moge jullie manier van samenleven
licht en leven betekenen voor velen.
Geef deze kaars niet alleen een ereplaats in huis
als een herinnering aan vandaag,
steek ze aan als het donker wordt,
als houden van elkaar ooit moeilijk wordt.
Laat het licht van deze vlam dan een teken zijn
dat jullie blijven houden van elkaar.
Als je tot een gesprek wil komen,
maar er geen woorden voor vindt …
Als je omhelzen wil, maar je armen niet kan bewegen …
Steek dan deze kaars aan en laat ze branden
tot je weer dicht genoeg bij elkaar bent,
om samen haar vlam te doven.
2.
L. De kaars brandt
- als levend teken de vlam ontstoken.
Heer, laat ons niet verblind worden
door het licht dat speelt, dat sterft,
in de wenteling van de tijd.
Maar laat ons glimlachen
nabij de kaarsvlam
die krimpt, die buigt,
tot vruchtbare warmte.
3.
V. N. en N., ontsteek jullie huwelijkskaars aan de paaskaars.
Draag het licht voor jullie omgeving,
op zoek naar de medemens,
maar draag het licht ook voor jullie zelf.
L. Een vlammetje is er al lang tussen jullie beiden.
Het werd een hevig vuur van verlangen naar elkaars nabijheid.
Dit vlammetje versterkt zich vandaag door het licht van de paaskaars
en geeft je huwelijk een buitengewone dimensie.
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Deze huwelijkskaars wil een bijzondere plaats krijgen in jullie ‘thuis’,
een levendige herinnering zijn aan vandaag.
Moge ze een baken zijn, een verre vuurtoren, waarnaar het altijd goed is terug te keren.
Moge ze een teken zijn van hoop in bange dagen.
Moge ze licht geven in donkere uren,
warmte uitstralen in koude momenten.
Laat het vlammetje zachtjes flikkeren als signaal,
het wijst de weg waarlangs het goed is om samen verder te gaan.
Laat het steeds weer die smeulende vonk zijn,
die opvlamt tot een laaiend vuur.
Laat het vlammetje in jullie voor mekaar vooral nooit doven …
4.
V. N. en N.,
deze twee brandende kaarsen staan hier
als symbool van jullie twee levenslichten,
die los van elkaar straalden.
Nu jullie je verbondenheid met elkaar
hebben uitgesproken, nodig ik jullie uit
samen de huwelijkskaars te ontsteken.
God, Gij zijt de bron
en het begin van alle licht.
L. Het samen ontsteken van deze kaars
is een gebed
opdat jullie bronnen van licht
voor elkaar zullen zijn,
en dat jullie licht mag uitstralen
voor de medemensen.
N. en N.,
moge deze huwelijkskaars,
aangereikt vanuit jullie gezin
naar deze kerk,
een blijvende ereplaats krijgen in jullie woonst.
Wanneer wanklanken
jullie liefde overstemmen,
steek dan deze kaars aan,
om kracht voor jullie gegeven jawoord aan elkaar.
Moge liefde jullie leven blijven kleuren.
5.
V. God, Gij zijt de bron en het begin van alle licht.
Als Gij spreekt, dan wijkt het duister voor de dag,
dan wordt het leven helder.
Wij vragen U, verhoor het gebed van onze gemeenschap.
Mag deze kaars licht zijn en warmte brengen
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in het gezin dat ze bewaart.
Mag ze ons eraan herinneren bij dagen van vreugde en verdriet,
dat Gij het zijt die ons behoedt, en ons eens zult brengen
naar de plaats waar licht en vreugde blijven tot in eeuwigheid.
5.
V. N. en N.,
vandaag is je huwelijk nog zo nieuw,
zo gaaf en zo wit en zo mooi als deze kaars.
Wil nu de kaars in jullie beider naam aansteken,
want samen dragen jullie de verantwoordelijkheid,
om dit licht brandend te houden.
6.
L. Mijn vlammetje wil erbij zijn
bij je huwelijk.
Ik ben meer dan een geschenk.
Ik ben een stille getuige in het huis van je liefde.
Wanneer je volop gelukkig bent,
wanneer het feest is in je huis,
steek me dan aan!
Ik wil delen in je liefde.
Als de eerste ruzie komt, als je in stilte onder iets lijdt,
steek me dan ook aan!
Als je de eerste stap wil zetten, maar je weet niet hoe,
als je tot een gesprek wil komen, maar geen woorden vindt,
als je omhelzen wil en je armen worden stijf,
steek me dan aan!
Mijn vlammetje is een duidelijk teken in huis.
Het spreekt een speelse taal die de ander dadelijk verstaat.
Ik ben je huwelijkskaars;
Ik houd van jullie beiden.
Laat me branden als het moet,
totdat jullie samen wang tegen wang,
mijn vlammetje doven kunt.
Dan zeg ik je dankbaar: "Tot de volgende keer".
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8. Voorbede
Inleiding door de voorganger
1.
Dierbare familie en vrienden,
als twee mensen elkaar zoveel beloven,
mogen we hen niet in de steek laten.
Daarom bidden wij in hun naam
om samen hun dromen te realiseren.
2.
Op dit feestelijk moment
brengen wij ook samen wat ons bekommert.
Wij willen aandacht hebben voor de zorgen van anderen
En voor wat wij niet aankunnen, vragen we Gods hulp.
3.
Laten wij al onze wensen van trouw en geluk
in Gods hand leggen, die ons vertrouwen nooit beschaamt.
4.
Het verbond van liefde dat hier vandaag bezegeld wordt,
kan God alleen voltooien.
Laten we dan bidden voor de jonggehuwden.

Beden door de lector
Kies er een viertal uit. (voor bruidspaar- familieleden- overledenen -alle gehuwden- varia)
1. Voor het bruidspaar
Bidden we voor N. en N.,
dat zij leren met veel begrip en groot geduld
verder naar elkaar toe te groeien.
Dat zij de kracht vinden in elkaar te blijven geloven
en alle vreugde en pijn van harte met elkaar te delen.
Dat zij bouwen aan een thuis waar iedereen welkom is.
Bidden we voor N. en N.,
dat zij elkaar elke dag opnieuw echt mogen vinden
en nooit moe worden voor elkaar en hun gezin te leven,
dat zij de vreugde mogen kennen
van een steeds hernie uwende liefde
en daarin kracht vinden om dienstbaar te zijn voor vele anderen.
Bidden we dat N. en N. hun dromen
van vandaag en morgen mogen waarmaken,
dat ze gelukkig mogen zijn in hun huwelijk.
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Leer hun samen door het leven te gaan,
vriend te zijn van wie naast hen staan.
Leer hun om iedere dag opnieuw
het beste van zichzelf te geven.
God, wij bidden U,
geef N. en N. alle kansen om een fijne thuis op te bouwen
waar uit hun liefde nieuw leven mag ontspringen.
Wij vragen U dat ze een gelukkig gezin vormen
waar elke gast een vriend mag zijn.
Dat zij de juiste levensweg zouden vinden
en elkaar steeds weer met nieuwe ogen mogen zien.
Laten wij bidden dat N. en N.
hun liefde tastbaar en voelbaar maken
in duizend kleine dingen van elke dag:
een glimlach, een goed woord, een bloem,
een compliment, een verrassing op tafel,
een dankbare zoen, een spontane omhelzing.
Dat ze nooit ophouden het betere in elkaar
te bewonderen en na te volgen.
We vragen dat hun gezin een open thuis zou zijn
waar het goed is om te wonen.
Wij bidden voor N. en N.,
dat zij elkaar weten te waarderen.
Mogen zij van elkaar houden,
niet om wat ze hebben,
maar om wie ze zijn
voor elkaar en voor de medemens.
Bidden we voor N. en N.,
dat hun huis een thuis mag zijn
vol licht, warmte en gezelligheid,
waar plaats en tijd is voor iedereen.
God, wij vragen uw zegen voor N. en N.,
dat zij in hun huwelijk mogen uitgroeien tot sterke en milde mensen,
mogen zij vreugde geven aan elkaar en aan anderen.

2. Voor ouders, familie en vrienden
Bidden we voor allen die deze twee jonge mensen
tot hiertoe hebben begeleid,
voor hun ouders, het gezin waarin ze zijn opgegroeid
en voor allen die hen met vriendschap hebben omringd,
dat zij zich vandaag beloond mogen weten
voor de liefde en zorg
die ze aan hen besteed hebben.

55

Heer, onze God, wij vragen U,
dat ouders en familie van N. en N.
één mogen blijven
en een steun zijn voor elkaar,
dat allen die met hen in vriendschap
een stukje leven deelden,
deze weg verdergaan.
Bidden we voor alle familieleden en vrienden
die N. en N. tot hiertoe hebben begeleid
en die door hun vriendschap, liefde en wijsheid
een voorbeeld waren voor hen.
Bidden we dat deze jonggehuwden waardering bewaren
voor hun ouders, hun familieleden en vrienden,
voor allen die hen in het leven zijn voorgegaan
en het geloof hebben voorgeleefd.
Zegen allen die van grote betekenis waren voor N. en N.,
hun ouders en familieleden, hun vrienden en collega’s;
mogen hun zorg, hun aandacht en hun vriendschap nooit vergeten worden.

3. Voor de overledenen
Heer, onze God, wij vragen U,
dat zij die hier vandaag niet meer bij ons kunnen zijn,
blijvend leven krijgen in onze herinnering,
dat het goede in hen voor ons een bron van kracht mag zijn.
Bidden we voor onze overleden familieleden
die we er vandaag ook graag bij hadden,
dat we ze altijd een warm hart toedragen
en dat ze mogen voortleven in onze herinnering.
Bidden we voor de overleden familieleden,
heel speciaal voor … die we vandaag erg missen.
Dat we nooit vergeten hoeveel
zij voor ons betekend hebben.
Bidden we voor al diegenen
die hier vandaag niet meer bij ons aanwezig kunnen zijn.
Dankbaar brengen we in herinnering
al het goede dat zij achterlieten.
Wij vragen U, Heer, neem hen op in uw liefde.
Bidden wij vandaag ook voor de overle den vader (moeder) van N.,
dat hij (zij) mag rusten in vrede,
dat wij trouw mogen blijven
aan het beste dat in hem (haar) heeft geleefd.

56

4. Voor alle gehuwden
Huwelijksliefde is enig.
Daarom vragen wij:
laat alle gehuwden bewust zijn
dat het een creatieve levensopdracht is
- met verantwoordelijkheid in momenten van vreugde,
maar ook in momenten van pijn.
Bidden we voor alle mensen
die eens dezelfde belofte hebben uitgesproken,
dat zij mogen trouw blijven
en elkaar in alle fasen van het leven
opnieuw mogen ontdekken en herkennen,
zodat zij voor hun kinderen een voorbeeld
kunnen zijn van geloof, eenvoud en levensdurf.
Heer, onze God, wij vragen U,
dat alle gehuwden mogen rijpen tot sterke, milde mensen,
dat zij de kracht en de moed blijven vinden
om in de storm van het leven telkens
terug te keren naar de kiem van het geluk.
Bidden we voor alle gehuwden
die het moeilijk hebben met elkaar,
voor hen die van elkaar vervreemd zijn
of in elkaar teleurgesteld,
dat zij - in alle nederigheid proberen elkaar terug te vinden
en met begrip en geduld elkaar verdragen;
dat zij de kracht mogen ontvangen
telkens opnieuw te beginnen.

5. Varia
Bidden we voor de kinderen en jongeren in ons midden:
dat ze open en ontvankelijk de toekomst tegemoetgaan;
dat ze durven leven met onzekerheden
en opgewassen zijn tegen teleurstellingen.
Voor alle kinderen: dat er een thuis mag zijn voor hen allen,
dat zij in liefde en met respect mogen opgroeien,
dat wij hun een veilige en gezonde toekomst kunnen bieden.
Laten wij vandaag ook bidden voor hen
die door het leven ontgoocheld zijn of hun weg niet vinden,
voor hen die eenzaam zijn en zich radeloos blindstaren
omdat ze niets of niemand hebben om zich aan vast te houden.
Voor allen die hun man of vrouw door de dood hebben verloren,
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voor hen die weinig vrienden hebben,
dat zij geloven dat God hen nabij blijft
en dat de toekomst voor hen openblijft.
Laat ons bidden voor mensen die het moeilijk hebben,
dat ze beluisterd worden,
tot hun recht kunnen komen
en toekomst zien voor zichzelf,
hun gezin, hun geliefden.
Heer, onze God, wij vragen U,
dat ons geloven zichtbaar mag zijn
in de dingen die wij doen,
dat we een steun zijn voor mensen
die klappen krijgen en moeilijk verder kunnen.
Bidden we om wat wij het meest nodig hebben:
de sympathie en de genegenheid van onze medemensen,
de trouw van onze vrienden,
de liefde van hen die wij liefhebben.
Wij bidden, U, Heer,
dat wij steeds meer mogen ontdekken wat liefde is en trouw,
dat wij thuis mogen zijn bij elkaar,
dat wij voor elkaar licht zijn en warmte en hoop die doet leven.
Laten we bidden voor ons allen,
dat wij er ons bewust van zouden zijn
dat het leven een vraag is, een uitnodiging,
een wenk om er iets van te maken dat de moeite waard is.
Laat ons bidden dat dit samenzijn
ons dichter bij elkaar mag brengen,
als familie en als vrienden.
Bidden we dat deze viering
voor ons een uitnodiging mag zijn
om te durven geloven dat liefde mogelijk is,
om te durven hopen op een wereld
zonder haat en zonder onrecht.
Voor alle volkeren in al hun verscheidenheid;
dat er geen verdeeldheid tussen mensen zal zijn.
Dat wij elkaars eigenheid leren waarderen
en elkaars verwachtingen helpen vervullen.
Laat ons bidden om bondgenoten,
om mensen die met uw visioen van gerechtigheid en vrede
blijvend voor ogen een nieuw begin durven maken.
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Afsluiting door de voorganger
1.
Vader in de hemel,
wij geloven dat Gij het zijt
die deze jonge mensen tot elkaar hebt gebracht.
Onder hun huwelijksverbond hebt Gij uw naam geschreven.
Wil hen begeleiden op hun levensweg,
blijf hen nabij en breng hen eenmaal tot de vreugde van uw vaderhuis.
2.
Heer God,
geef dat alle mensen die in liefde trachten te leven,
een teken mogen zijn van uw nabijheid,
vandaag, dit uur en alle dagen.
3.
Heer, voltooi wat U met N. en N. begonnen bent,
dat hun liefde mag groeien met de dag,
dat hun liefde vruchtbaar mag zijn
en dat zij dit mogen delen met allen die hen omringen.
4.
Goede God,
veel van wat ons beweegt en bezighoudt
kunnen we niet onder woorden brengen.
Maar U kent ons beter dan dat wij onszelf kennen.
U kent onze vragen voor wij ze stellen.
Bewaar ons in uw hand.
Wees aanwezig in onze beloften om elkaar gelukkig te maken,
vandaag en alle dagen.
5.
God, uw liefde brengt mensen bij elkaar;
mogen wij allen de weg blijve n gaan die Jezus ons wees,
dat we met respect en vertrouwen het leven met elkaar delen.
Moge de Geest van Jezus Christus ons daartoe sterken.
Hij die uw Zoon en onze Broeder is tot in eeuwigheid.
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9. Gebed over de gaven
1.
V. Heer, laat uw spijs en drank nooit ontbreken
op de tafel van N. en N.
Dat hun huis een gastvrij huis mag zijn
met vrede, goedheid en overvloed.
Leer hun mild en bedachtzaam zijn
en dankbaar het brood breken en de beker
rondreiken,
zoals Gijzelf gedaan hebt
en zoals Gij blijft doen
alle dagen en voor alle mensen.
Amen.
2.
V. God, onze Vader,
om Jezus' liefde te gedenken hebben wij hier op tafel
brood en wijn neergezet.
Mogen wij in het samenkomen rond deze gaven
Jezus zelf herkennen.
Als wij met medemensen
in liefde en trouw verbonden leven,
gaat Hij met ons mee,
vandaag, dit uur en alle dagen
tot in eeuwigheid.
Amen.
3.
V. Heer, dit zijn onze gaven:
brood dat wij elke dag onbekommerd kunnen eten.
Brood dat ons ook herinnert aan een lange tafel
waaraan nog zo velen ontbreken.
Wijn die ons doet denken aan vreugde en aan feesten.
Brood en wijn verwijzen naar het leven van uw geliefde Jezus,
die zichzelf gegeven heeft om voedsel te worden voor anderen.
Amen.
4.
V. Heer,
wij kunnen U geen mooiere gaven aanbieden
dan de liefde en de vreugde van deze dag.
Vreugde omdat wij mogen beleven
hoe twee mensen zich aan elkaar geven.
Liefde beleefd als eeuwige trouw.
Bewaar in uw goedheid al
wie in liefde en trouw verbonden leeft,
vandaag en alle dagen,
tot in eeuwigheid.
Amen.
60

5.
V. Heer, laat het brood en de wijn
voor ons een teken zijn
dat het onmogelijk is om zonder anderen te leven.
Moge uw spijs en drank nooit ontbreken
op de tafel van N. en N.
Dat hun huis een gastvrij huis mag zijn,
vol vrede, blijheid en dankbaarheid.
Maak ons waardig uw brood te breken
zoals Gij het zelf hebt gedaan voor ieder van ons.
Amen.
6.
V. God van liefde,
op dit moment staande rond de altaartafel
zijn wij er ons van bewust,
- dieper dan ooit dat wij niet alleen hoeven te leven.
U roept N. en N. om in verbondenheid te leven,
om met elkaar het brood van de aarde te delen,
om samen te drinken uit de beker
van vreugde en verdriet,
van zoetheid en bitterheid.
Wij vragen uw zegen over hun verbintenis.
Wees met hen van uur tot uur,
van dag na dag, een leven lang.
Amen.

7.
V. Heer,
in dit brood en deze wijn,
willen we ons 'mens-zijn' leggen.
Het zijn onze gaven die we aanbieden
met dankbaarheid
om zoveel kleine, alledaagse dingen:
een lach en een traan,
wat zon en wat regen.
We vragen U dit door Chr istus,
uw Zoon en onze Heer.
Amen.
8.
V. God, onze Vader,
brood en wijn op deze tafel zijn de heilige tekenen
die ons verbinden met U en met elkaar.
Ze roepen al zovele eeuwen de gedachtenis op aan Jezus, uw Zoon.
Hij leerde ons wat liefde vermag en hoever de trouw van mensen kan gaan.
In Hem wilt U ons nabij zijn.
Wij vragen U vandaag in zijn naam: behoed en geleid N. en N.
die in liefde en trouw samen hun weg door het leven willen gaan.
Wees hun God, alle dagen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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10. Prefatie en groot dankgebed
Deze teksten moeten duidelijk afgesproken worden
met de voorganger. Vraag hem wat hij verkiest.

10.1 Prefatie
10.2 Groot dankgebed
10.3 Onze Vader
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11. Huwelijkszegen
Door de voorganger
1.
Zegen God, wat Gij in deze twee mensen
begonnen zijt,
nu ze mogen leven van de liefde en trouw
die ze van elkaar hopen te ontvangen.
Wees hen nabij, God, in alle gewone,
vanzelfsprekende dingen,
in de dagdagelijkse taak waarvoor zij staan.
Wees hen nabij, God, wanneer zij lijden in
het leven,
wanneer pijn of verdriet hen overvalt,
wanneer zij elkaar misschien niet verstaan.
Laat niet toe, God, dat hun leven slijt aan
gewoonten
en dat zij blind worden voor elkaar.
God, verleen nu dat zij het brood van uw
liefde samen breken
en samen drinken uit de beker van het
verbond.
Door Christus, onze Heer. Amen
2.
God,
twee mensen hebben mekaar gevonden
en willen hun toekomst delen.
Maak ze gevoelig voor elkaars verlangens en angsten,
laat ze steeds beminnelijker worden,
steun ze om elkaar te dragen,
sta niet toe dat ze van elkaar vervreemden,
inspireer hen in hun idealen en hun engagement,
help hen om voor anderen betrouwbaar te zijn.
Laat hen bouwen aan een thuis
waar het goed is om te zijn,
waar de deur steeds openstaat.
3.
God, onze Vader,
zegen N. en N.
Zegen hun handen,
opdat ze voor elkaar niets verbergen,
maar alles delen wat het leven biedt:
de zon en de schaduw,
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het licht en het duister,
het kleurloze en het onbestemde.
Zegen hun ogen,
opdat zij elkaar in de ogen zien
en stilzwijgend verstaan wat er in de ander is;
opdat zij één en al oog worden
voor mensen om hen heen,
die geen uitzicht hebben
en verblind zijn
door angst, eenzaamheid of verdriet.
Zegen hun mond,
opdat zij goede woorden spreken
en elkaar bevestigen in waarheid.
Zegen hun oren,
om de verborgen vragen van de ander te verstaan
en al te vervullen
vóór ze uitgesproken worden.
Geef hun zo vele jaren van geluk
met elkaar,
met hun kinderen
en met alle mensen die zij ontmoeten.
4.
God,
Gij hebt N. en N. bijeengebracht,
wil hen ook voor elkaar bewaren.
Gij hebt immers de mens geschapen als man en vrouw,
hen in het leven geroepen voor elkaars geluk.
Voltooi wat Gij begonnen zijt in N. en N.
Laat tot bloei komen
de liefde die zij elkaar toedragen.
Houd hen bijeen
en maak hun leven tot een teken
van liefdevolle zorg waarmee Gij ons omgeeft.
Schenk hun daartoe geloof in U en in elkaar,
geef hun vertrouwen in de mensen
en laat hen steeds ontdekken wat goed en waardevol is.
Wij bidden U,
moge hun liefde vruchtbaar zijn,
zodat zij elkaar blijvend terugvinden
in het nieuwe leven dat uit hen geboren wordt.
Maak hun gezin tot een gelukkige en veilige thuis voor de kinderen.
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5.
God, onze Vader, verhoor ons gebed
nu wij uw zegen vragen over N. en N.:
dat zij elkaar gegeven zijn als gebroken brood
en genietbaar als een beker wijn,
dat zij het vertrouwen in elkaar dragen
als een ring om de vinger,
dat hun liefde fris mag blijven als de dageraad
onder de dauw van uw Heilige Geest.
Moge hun huis een thuis worden,
met een open deur voor velen
en een haard van geborgenheid en menselijke warmte.
Zegen hun komen en gaan, het ritme van hun dagen,
opdat zij kunnen werken om te leven
en tijd blijven vinden voor elkaar,
stilte, wederzijds begrip en moed
om te vergeven als het nodig is.
Dat zij steeds verwonderd blijven
over het geschenk dat zij voor elkaar zijn.
Zegen hen met uw weldaden,
dat zij steeds verbonden blijven in wederzijdse liefde
en dat zij voor hun kinderen goede ouders worden.
Mogen zij,
in alle omstandigheden van het leven,
hun kracht vinden
in de blijvende boodschap van Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
6.
Barmhartige Vader, wij bidden U voor deze twee mensen.
Bevestig hun liefde.
Maak ze gevoelig voor elkaars angsten en verlangens.
Laat ze steeds beminnelijker worden
en elkaar in die groei bevorderen.
Mogen de kinderen die Gij hun schenkt
in de liefde van hun ouders, tekens zien van uw liefde.
Dan zal in deze twee mensen uw naam worden geheiligd,
uw rijk komen, uw wil geschieden.
Help ze om betrouwbare, gegeven mensen te zijn.
Inspireer ze om elkaar te dragen.
Sta niet toe dat ze van elkaar vervreemden.
Laat de liefde van Christus hen blijvend inspireren.
Dat zij getuigen van Hem
die ons voorgaat in de liefde
en die wij volgen op de weg naar U toe,
als uw zonen en dochters, voor altijd.
Amen.
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7.
Heer God,
laat deze twee jonge mensen,
blijvend genegenheid vinden bij elkaar.
Leer hen leven in een stukje hemel,
waar voor iedere angst en voor iedere traan
een zachte troost bestaat.
Waar iedere verborgen vraag, nog voor ze uitgesproken is,
wordt vervuld.
Waar men stilzwijgend verstaat, wat in de ander leeft.
En mochten er toch harde woorden vallen,
onverwacht, onbedacht of weloverwogen, laat de zon dan niet ondergaan,
zonder dat zij de weg naar verzoening gevonden hebben.
Geef dat zij de kracht vinden in elkaar, in hun kinderen,
hun familieleden en vrienden,
en in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
8.
Zegen God, wat Gij in N. en N. begonnen zijt.
Wees hen nabij in hun liefdeswensen en -dromen.
Zorg voor hen, wanneer zij lijden in het leven,
wanneer pijn en verdriet hen overvallen,
wanneer zij zoeken om elkaar te verstaan.
Laat uw zegenende hand op hen rusten.
Geef dat hun leven vruchtbaar is,
dat hun huis een thuis wordt,
waar het goed is om te leven.
Waar liefde is, daar zal ook vrede zijn.
Vrede voor jou, N.
Vrede voor jou, N.
De vrede des Heren zij altijd met u.
9.
God, onze Vader,
hier staan nu voor U
twee mensen, N. en N.,
die het oude verhaal
verder willen zetten:
een man en een vrouw die verliefd worden;
die in mekaar iets ontdekken
wat nog niemand gezien had.
Een man en een vrouw,
die het de moeite waard vinden
om voortaan samen het leven te delen.
En daarrond vele vrienden die getuige willen zijn
van deze keuze.
Wij vragen U:
zegen dit samenzijn van N. en N.
Geef dat ze deugd beleven aan mekaar.
Leer ze van mekaar te blijven houden,
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ook en vooral als het moeilijker gaat.
Geef hun de vreugde om hun liefde
zichtbaar te zien worden in hun kinderen.
Zorg dat zij zich niet opsluiten
in hun gezin, maar dat hun liefde ook vruchtbaar
wordt in de brede mensengemeenschap.
Geef dat zij het goed voor hebben
met alle mensen, en dat hun liefde,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon,
vooral openstaat voor kleinen en zwakken.
10.
Heer, zie met genegenheid neer op N. en N.,
die de zegen over hun huwelijk vragen.
Geef hun liefde en vrede, deemoed en goedheid,
aandacht en sterkte en trouw in lief en leed.
Geef hun eerbied voor elkaar in het leven van alle dagen,
en dat zij standvastig vertrouwen op U.
Laat N. en N. mensen zijn,
bij wie de kinderen die Gij hun zult geven,
gelukkig en blij kunnen leven.
Geef hun vele jaren van geluk bij elkaar
en mogen allen die hen ontmoeten,
ervaren dat zij door uw liefde bezield zijn
en de vrede kennen die Gij hebt beloofd
aan hen die leven in uw gezindheid.
11.
Heer, onze God,
Wij vragen uw zegen over N. en N.,
zegen hun hart, opdat zij één worden, geheel en al, lichaam en ziel,
en dat ze elkaar voltooien naar het beeld van Jezus, de nieuwe mens,
dat zij samen oud mogen worden
en met hun kinderen genieten van wat het leven goed maakt.
Wees hun nabij in zorg en pijn, hoop en uitzicht,
bemoediging en vertroosting, vriendschap en edelmoedigheid.
Zegen hun komen en gaan, het ritme van hun dagen,
opdat zij kunnen werken om te leven
en tijd vinden voor elkaar, stilte tot wederzijds begrip
en moed om te vergeven als het nodig is,
dat zij verwonderd blijven over het geschenk dat zij voor elkaar zijn.
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12. Bezinning na de
communie
1.
Behoed de liefde der geliefden,
Gij die weet hoe broos en bijna niets
twee mensen zijn,
en dat hun hart onrustig is
en onbestendig als het weer.
Gij die hen toegekeerd hebt
naar elkaar,
opdat zij niet meer half zijn,
onbestemd en onvervuld,
leer hen verstaan het dodelijk geheim
dat liefde lijden is,
dat geven leven doet.
Geef hun de tijd
elkaar te kennen en te troosten,
blaas hun hartstocht aan,
maak hen geduldig
en oneindig lief,
dat zij de nacht doorkomen
met elkaar.
Huub Oosterhuis

2.
Bruid en bruidegom,
nu je je trouwjurk aantrekt
of je witte overhemd dichtknoopt,
klaar voor het feest van je leven,
ga dan nog een laatste keer
voor de spiegel staan.
Wees blij met je dromen.
Ze staan in je ogen getekend.
In je ogen is er een verte,
een hemel met blauwe lucht en wolken.
Sluit je ogen en bewaar diep in jou
het kind dat je was.
Je hebt alles gedaan om groot te worden.
Nu zal je alles moeten doen
om het kind in je te bewaren.
Een kind dat van de zon houdt,
van bloemen en van clowns.
Spoed je nu naar je geliefde
en draag elkaar.
Draag elkaar elke morgen
naar een nieuwe dag.
Toon Vanlaere
68

3.
Waar jij gaat, daar zal ik gaan.
Waar jij leeft, daar zal ik leven.
Wij zullen voor altijd tezamen horen
en onze liefde zal het geschenk van ons leven zijn.
Wanneer de tijd van onze eigen zonsondergang aanbreekt,
zullen onze prestaties echter niet veel van tel zijn,
maar de zuiverheid en de bekommernis waarmee wij van andere mensen gehouden hebben,
zal met kracht getuigen van het onschatbare geschenk dat wij voor elkaar geweest zijn.
4.
Vandaag vertrekt weer een nieuwe boot uit de haven.
Waarheen? Dat weten we wel ongeveer,
maar wat ze zullen meemaken, dat weet niemand.
Hoe zal de zee zijn, kalm of stormachtig?
Zal de wind hen in de zeilen zitten?
Zullen zij stuurloos ronddobberen
of krachtig op hun doel afvaren?
Er zal zoveel meespelen.
Niemand weet hoe hard het zal worden,
niemand weet hoe mooi!
Maar ze vertrouwen op hun boot
en weten dat hun liefde een goede stuurman
zal zijn over de woelige golven van hun leven.
5.
Gebed om vrede in de geest van St.-Franciscus
Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn;
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
als anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden
als anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden
als anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden
als te beminnen,
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
6.
Fragment uit de Huwelijkspreek
uit Verzet en Overgave
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Een bruidspaar heeft er recht op
de dag van het huwelijk te beleven
met een onvergetelijk overwinningsgevoel.
Als alle moeilijkheden, weerstanden, hindernissen,
twijfels en bedenkingen niet in de wind geslagen,
maar eerlijk doorleefd en overwonnen zijn
- en het is ongetwijfeld goed dat niet alles even gemakkelijk gaat dan hebben zij inderdaad alle twee
de beslissende overwinning van hun leven behaald.
Met hun wederzijds jawoord hebben zij door een vrije beslissing
aan heel hun leven een nieuwe koers gegeven.
Zij hebben aan alle moeilijkheden en bezwaren,
waarmee het leven zich verzet
tegen iedere verblijvende verbintenis tussen twee mensen,
in blijde zekerheid het hoofd geboden.
Eigenhandig en op eigen verantwoordelijkheid
hebben zij zich een nieuwe levensruimte veroverd.
Dat mensen tot zoiets groots in staat zijn,
dat hun de onmetelijke vrijheid en macht gegeven is
het roer van hun leven in eigen hand te nemen,
is een reden tot grote vreugde.
Iets van deze vreugde moet doorklinken
op ieder huwelijksfeest.
D. Bonhöffer

7.
Leven is liefhebben.
Wie niet liefheeft, is dood.
Leven is binnentreden in een wondere wereld,
waarin je alleen met liefde gelukkig kunt zijn.
Leven is houden van je werk,
van je kunnen,
van je plaats in de maatschappij.
Leven is dansen, lachen en zingen met je kinderen,
is je man, je vrouw in je armen sluiten,
is heel je hart openzetten voor de mensen,
vooral voor hen die je nodig hebben,
die behoefte hebben aan de vreugde in je ogen,
aan de rust, de vrede en de warmte van je woorden,
aan de troost en de hulp van je hoofd en handen.
Leven is een fantastisch gebeuren!!!
8.
Getrouwd,
dat is met heel je wezen
blij en arm zijn,
koud en moe zijn,
groot en klein zijn,
bij elkaar.
Dat is van top tot teen
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met huid en haar
volop mens zijn,
man en vrouw zijn,
bij elkaar.
Getrouwd,
dat is zwijgend moe zijn,
onbegrepen,
niet in staat een weg te banen
naar elkaar.
Dat is vragend, plagend,
lievend, gevend,
stil, maar wachtend
bij elkaar.
Getrouwd,
dat is getweeën groeiend
als mensen
ieder naar zijn aard.
En daarin elkaar steeds weer boeiend:
'Jij bent mijn hele leven waard!'
.
Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is
om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens.
Ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven
dat alleen maar een man,
alleen maar een vrouw,
dat een mens een mens zó liefhad
als ik jou.
Hans Andreus
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9.
Bruid:
Dit is het uur.
Het uur van de ernst.
De tijd van de vervulling.
Je hebt me gewekt, ik heb je gewekt.
Je bent anders geworden,
anders dan ik me had voorgedroomd,
moeilijker, boeiender, nabijer in al je verte.
Verloren gewonnen zijn wij voor elkaar,
verloren voorgoed de zelfgesponnen dromen,
gewonnen voorgoed, gerijpt aan de waarheid.
Bruidegom:
Wegen zijn we gegaan, over de bergen, over de zeeën,
in de tuin, in de wijngaarden, tussen de dadelbomen,
- dicht bij elkaar en ver van elkaar in de donkere straten.
Ik wil ze geen van beide gemist hebben.
Nu zijn we thuis, in de stad van onze vrede,
gedragen, gevestigd, bezegeld.
Hoe onverbiddelijk is de liefde
en hoe onblusbaar.
10.
Liefde is een woord met onbeperkte kleuren:
eenheid, geloof, geborgenheid en vreugde,
zekerheid en hoop, tederheid en vrede,
vrijheid en geduld, ontvankelijkheid en geven.
Liefde kent geen grens:
nabijheid is oneindigheid.
Liefde kent geen groot of klein:
haar maat is mateloos te zijn.
Liefde kent één grote pijn:
de pijn van niet totaal te zijn.
Liefde is een lied dat nooit is uitgezongen,
het is een melodie die wordt herbegonnen.
Liefde geeft een antwoord op levensvragen.
Liefde is een taal,
het is de taal der talen.
Liefde is de bron waar alle leven uit ontspringt,
liefde is het einde waar alles zijn vervulling vindt,
liefde is de geest waar wij elkander raken,
liefde is alles wat mensen heel kan maken.
11.
Als twee mensen elkaar beminnen
zoals jij mij en ik jou,
dan is het God de moeite waard geweest
dat Hij de wereld schiep.
Hij zal ons wel gedroomd hebben,
zo tussen twee karweitjes in,
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bijvoorbeeld een berg maken
en een oceaan scheppen.
Misschien dacht Hij wel:
die berg en die oceaan
zijn slechts het decor.
Ik heb twee mensen nodig:
jij en ik.
Twee mensen
die elkaar zo beminnen
dat hun leven een berg van liefde is
en een oceaan van gaarne zien.
Ach, dacht God, daar ga ik weer.
Ik ben al rond tevreden
als die twee daar heel gewoontjes van elkaar houden,
maar dan door dik en dun.
Dan is het toch echt de moeite waard geweest
de wereld te scheppen.
Julien Van Remoortere

73

13. Slotgebed
1.
V. Heer, wij danken U voor N. en N.
die nu als man en vrouw hun levensweg verdergaan.
Help ze hun schip recht door zee te sturen,
zodat zij de moeilijkheden veilig doorkomen
en weten te genieten van de vreugde en het geluk
die zij vinden bij elkaar en bij de anderen. Amen.
2.
V. Wij vragen U, Heer, begeleid deze gehuwden met uw genade.
Moge deze viering hen sterken om samen door het leven te gaan.
Geef dat wij allen die aan deze viering hebben deelgenomen,
ook delen in het geluk dat Gij hun geeft
door Christus, onze Heer. Amen.
3.
V. God van liefde, bewaar N. en N. als kostbare schelpen,
aangespoeld op het strand van menselijke verbondenheid,
elk met hun eigen geschiedenis,
maar samen horend als water en wind.
Wees hen nabij in elk levenstij,
in de dagen van zalig genieten
en de tijden van diepe bewogenheid.
Herinner ons telkens weer aan het verbond van liefde
waartoe wij allen geroepen zijn,
vandaag en elke dag opnieuw tot alles is voltooid. Amen.
4.
V. God, Gij wilt niet dat we voortdurend onderweg zijn
zonder brood, zonder reistas, zonder geld.
Uw Zoon nodigt ons ook uit tot dagen van rust op een stille plek,
dagen van brood en wijn en tafelgesprekken.
Geef dat N. en N. alle goede dingen
en alle goede woorden delen met elkaar.
Dan zijn ze niet ver van uw koninkrijk,
vandaag, morgen en alle dagen. Amen.
5.
V. Heer, Gij hebt ons de opdracht gegeven
deze wereld menselijk en bewoonbaar te maken.
Wij bidden U voor N. en N. die nu als man en vrouw hun weg gaan:
geef hun de kracht om trouw te blijven aan elkaar en aan U
en dat zij steeds getuigen mogen zijn van uw liefde. Amen.
6.
V. Wij danken U, Vader,
voor de vreugde van deze dag.
Wij danken U voor de kracht van uw woord en uw brood.
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Wij zijn blij dat wij getuigen mogen zijn
van het geluk van deze twee mensen
die voor uw altaar hun woord hebben gegeven om voor elkaar te zijn:
woning, spijs en drank, liefde en licht.
Wij bidden U, God,
blijf hen nabij met heel uw kracht en al uw zegeningen
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
7.
V. God van liefde,
deze samenkomst was het begin van een nieuw leven.
N. en N. zullen vanaf vandaag leven als man en vrouw.
Geef hun de tijd elkaar te leren kennen en te troosten,
blaas hun hartstocht aan,
maak hen geduldig en oneindig lief.
Wil bij hen blijven, altijd,
in voor- en tegenspoed,
in hoop en wanhoop,
in het licht van de dag
en de duisternis van de nacht. Amen.
8.
V. Heer, zie neer op N. en N.
die uw zegen vragen over hun huwelijk.
Geef hun liefde en vrede,
deemoed en goedheid,
aandacht en sterkte,
trouw in liefde en leed.
Geef hun eerbied voor elkaar in het leve n van elke dag,
standvastigheid in hun vertrouwen op U.
Laat hen de krachtige grond zijn
waarop de kinderen die Gij hun toevertrouwt,
gelukkig en blij kunnen leven.
Geef hun vele jaren van geluk
met elkaar,
met hun kinderen
en met alle mensen die zij liefhebben. Amen.
9.
Gij zijt met ons begonnen en op weg gegaan,
Heer God,
Gij kunt ons ook thuisbrengen en voltooien.
Wij bidden U:
dat Jezus onze gids mag zijn;
dat Hij ons toekomst geeft,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.
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14. Zending en zegen
1.
V. Voor jullie, N. en N.,
is het huwelijksleven begonnen.
Bewaar de vreugde en vrede van deze
dag.
Ga samen moedig op weg.
Moge het een lange en boeiende weg
worden
verbonden met ons allen.
Daartoe zegene ons
de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest. Amen.
2.
V. God, Gij kent het eerlijke verlangen van N. en N.
om elkaar gelukkig te maken.
Laat hen samen de juiste weg vinden
om een leven op te bouwen
getekend door een grote eerbied voor elkaars eigenheid
en toch sterk in liefde verbonden.
Laat hen gelukkig zijn met elkaar,
heel hun leven lang.
Zegene jullie dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
3.
V. Onze God, die voor jullie alles ten goede heeft geleid,
de God van al wat leeft,
Hij moge je enige God zijn.
Hij weze het licht op al je wegen,
de kracht bij je zoeken naar liefde en trouw.
Ga nu heen in vrede.
En ook jullie allen zegene
de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Amen.
4.
V. De Heer, onze God, die voor jullie alles ten goede heeft geleid,
Hij zegene je.
Hij geve je liefde en trouw.
Hij make je vruchtbaar en sterk.
Ga heen in vrede
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
5.
V. God, onze Vader, verlene jullie vreugde
en zegene jullie in je kinderen.
De eniggeboren Zoon van God
bescherme jullie en zij met je
in goede en kwade dagen.
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Gods Heilige Geest
vervulle je hart steeds met zijn liefde.
En jullie allen die hier aanwezig zijn,
zegene de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
6.
Heer,
deze viering is het teken van uw liefde voor ons.
Wij zullen proberen uw voorbeeld te volgen
in onze liefde voor elkaar.
N. en N.,
moge je beslissing jullie vreugde geven en gelukkig maken.
Maak er iets van, maak tijd voor de dingen die het leven waard zijn.
Houd veel van elkaar.
Moge onze God je daartoe zegenen,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
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