
werkmap
huwelijks

viering

parochies Hoogstraten, Minderhout, Wortel, Rijkevorsel en Sint-Jozef



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Werkmap Huwelijksviering  
federatie Hoogstraten - Rijkevorsel 
 
 

1. Inleiding 
 
1.1 Trouwen voor de kerk 
 
Trouwen voor de kerk is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Het daagt je dan ook uit om bewust te 
kiezen. Of je nu voor de kerk trouwt vanuit traditie, vanuit je diep of zoekend geloof, wees welkom! 
 
Van belang is je vrije wil om trouw te beloven aan elkaar en om dat uit te spreken voor God en voor de 
mensen. Want door te trouwen in de kerk schrijven jullie mee aan het grote verhaal van God die op weg gaat 
met mensen. Twee unieke levensverhalen komen samen en worden één verhaal. Jullie levensverhaal als 
koppel krijgt zo een plaats in de geschiedenis van God met de mensen. 
 
 
1.2 Het sacrament van het huwelijk  
 
Het huwelijk is een sacrament dat jullie als man en vrouw aan elkaar geven. De voorganger, je familie en 
vrienden zijn daar alleen maar getuigen van. Een sacrament is een uiterlijk, zichtbaar teken van Gods liefde. 
Als jullie trouwen, maken jullie waar wat God is voor ons. Hij komt in jullie aanwezig om aan iedereen te laten 
zien wie Hij is. Als jullie trouw beloven aan elkaar, zeggen jullie met heel jullie hart ‘JA’, niet wetend waar de 
toekomst jullie brengt. Die diepe wens om je helemaal aan elkaar toe te vertrouwen, is groter dan je hart. 
Daarom vertrouwen wij dit moment aan God toe en vragen we om zijn zegen. 
 
Trouw beloven roept in ons mensen ook iets wakker van wat het leven echt is: dat we niets zijn op onszelf, dat 
we aangewezen zijn op elkaar. En dankzij jullie worden we daar op dit mooie moment aan herinnerd… 
 
 

2. Huwelijksviering maken 
 
Dit werkmapje wil jullie wegwijs maken in de huwelijksviering en een aanzet geven om van je viering iets moois 
en persoonlijks te maken.  
 
Gebruik gerust al je creatieve talenten om er iets van te maken, iets dat recht doet aan jullie levensverhaal. Er 
zijn immers heel wat momenten in de viering waarop jullie persoonlijke inbreng mogelijk is. Durf het aan om 
enkele teksten zelf te schrijven. Niemand kent jullie dromen, zorgen en verwachtingen beter dan jullie zelf. 
Maar ook zonder woorden kan je heel wat vertellen. Symbolen en rituelen die aansluiten bij jullie leven zijn een 
meerwaarde voor de viering. 
 
Een goede viering maken, gebeurt niet op één avond. Neem je tijd om samen stap voor stap aan de viering te 
werken. Het is immers een intens en zinvol gebeuren. Durf daarbij gerust hulp vragen bij de voorganger of het 
onthaalkoppel. In dit werkmapje proberen we de verschillende stappen van de viering te duiden en geven we 
uiteraard ook heel wat tips. 
 
We wensen jullie een deugddoende voorbereiding en een prachtige huwelijksviering die ieders hart verwarmt. 
 
 
Let op! 
Let er op dat je de viering eerst nog door de voorganger laat nakijken, voor je ze laat drukken! En wie het toch niet ziet zitten om zelf aan 
de slag te gaan, kan door de voorganger of het onthaalkoppel geholpen worden. Er zijn ook inspiratieboeken en huwelijksvieringen die je bij 
hen kan lenen. Achteraan in deze brochure vind je ook een volledig uitgewerkte viering. 
 

 
 

3. ‘Onze’ viering 
 
3.1 Thema of rode draad doorheen de viering 
 
Wanneer je de viering ophangt aan één duidelijk thema, waarnaar je geregeld verwijst of dat geregeld 
terugkomt in de teksten, dan vormt de viering een mooi geheel. 
 
Denk eens na over deze vragen: Wat is typisch voor jullie als koppel? Wat staat symbool voor jullie 
levensverhaal? Waar staan jullie voor? Waar willen jullie in de toekomst samen voor gaan?  
Het kan van alles zijn; een korte tekst zijn, een prent, een lied, ... In elk geval iets dat jullie gevoelens, dromen en  
verwachtingen weerspiegelt. Een passend symbool kan helpen om dit vorm te geven.  
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Enkele voorbeelden van symbolen: 
Sleutel, brug, (zonne)bloem, water (zee, rivier, gieter), tandem, vuur (lamp, vuurwerkstokje, kampvuur), zandkasteel, schelp, steen, zon, 
pluimpje, boom, ring, boot, rugzak, vliegtuig, handen, landkaart, nest, puzzelstukjes, hart, muziekdoosje, dansen, regenboog, zeepbellen, 
nestkastje, klavertje vier, koffers, schoenen, boetseerklei,… 
 
Verzamel teksten die je mooi vindt en die bij je herkenningsteken passen. Je kan ze gebruiken bij de 
verwelkoming, als eerste lezing, op het einde van de viering,...  
 
Het symbool zelf kan je vooraan in de kerk zetten als decor, verwerken in een bloemstuk of er een afbeelding 
van in jullie boekje zetten,… 
 
 
3.2 Kwistig met muziek 
 
Ook de muziek die je gebruikt, vertelt iets van jullie verhaal. We geven de voorkeur aan livemuziek omdat ze de 
betrokkenheid in de viering vergroot (koor, gelegenheidsgroepje of  samenzang met alle aanwezigen). Je kan 
natuurlijk ook gebruik maken van CD's. Kies voor rustige, sfeervolle nummers en bewaar de stevigere voor het 
feest.  
 
Als de tekst van het nummer belangrijk voor jullie is, zet hem dan geheel of gedeeltelijk in het boekje 
(eventueel met vertaling). Een belangrijk liedje speel je best op het moment dat iedereen het goed kan horen.  
! als intredelied (wanneer iedereen gaan zitten is) 
! als tussenzang (tussen de eerste lezing en het evangelie) 
! NA de communie ter bezinning 
 
(Achtergrond)muziek kan bijvoorbeeld: 
! bij het binnenkomen 
! bij de ondertekening van het huwelijksregister 
! tijdens de offerande 
! tijdens de communie 
! bij het buitengaan 
 
Spreek af met de voorganger wat je zegt of zingt 
! na het vergevingsmoment 
! na de voorbeden 
! tijdens het dankgebed bij een eucharistie ('Heilig heilig', 'Onze Vader', 'Lam Gods',...) 
 
 
3.3 Tips! 
 
! Als je zelf iets wil lezen, ga dan altijd 'als koppel' naar voor, ook al doet slechts één van jullie twee het 

woord. 
! Heb je muzikaal talent, dan kan je misschien als koppel samen iets zingen of elkaar iets toezingen.  

Mee muziek maken is fijn. 
! Overdrijf niet met symboliek. Probeer je thema en/of symbool gedoseerd en krachtig te gebruiken.  

Niet alles moet in het thema… 
 
 

4. Opbouw huwelijksviering 
 
4.1 Gebedsdienst of Eucharistie?  
 
De huwelijksviering kan zowel in de vorm van een gebedsdienst als in die van een eucharistieviering.  
Een eucharistieviering kan enkel wanneer een priester voorgaat en wanneer jullie natuurlijk zelf een sterke 
band hebben met de eucharistie. Een huwelijksviering in een gebedsdienst is meestal iets korter en heeft wat 
meer ruimte voor persoonlijke inbreng. 
 
Het is in elk geval goed om hier even bij stil te staan.  
Het onthaalkoppel of de voorganger zullen het zeker met jullie bespreken. 
 
 
4.2 Schema huwelijksviering 
 
Op de volgende pagina vind je een overzicht met alle onderdelen van de huwelijksviering. In de linker kolom in 
de vorm van een ‘gebedsdienst’ en in de rechter kolom in de vorm van een ‘eucharistieviering’. Aan de 
opbouw sleutel je niet zomaar, elk onderdeel heeft immers zijn plaats in het geheel. Toch kan het zijn dat om 
een bepaalde reden enkele kleine verschuivingen mogelijk zijn. Doe dit in elk geval in overleg met het 
onthaalkoppel en/of de voorganger. 
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IN EEN GEBEDSDIENST 
 
1. Opening 

1.1 Ontvangst 
1.2 Intredelied of muziek 
1.3 Verwelkoming voorganger  
1.4 Verwelkoming koppel 
1.5 Vergevingsmoment  
1.6 Openingsgebed  

 
2. Woorddienst 

2.1 Eerste lezing 
2.2 Tussenzang /Lied/Muziek 
2.3 Evangelie  
2.4 Homilie 
2.5 (Geloofsbelijdenis) 

 
3. Huwelijksritus 

3.1 Oproep getuigen 
3.2 Ondervraging 
3.3 Trouwbelofte  
3.4 Kerkelijke bevestiging 
3.5 Ringen  
3.6 (Huwelijkskaars)  
3.7 Ondertekening huwelijksregister 
3.8 Muziek 
3.9 Voorbede 
3.10 Onze Vader 
3.11 Huwelijkszegen 
3.12 Vredewens  

 
4. Slot 

4.1 Lied of muziek 
4.2 Bezinning 
4.3 Slotgebed 
4.4 Dankwoord 
4.5 Zending en zegen 
4.6 Lied of muziek 

 
 
 
 
 

 

 
IN EEN EUCHARISTIEVIERING 
 
1. Opening 

1.1 Ontvangst 
1.2 Intredelied of muziek 
1.3 Verwelkoming voorganger  
1.4 Verwelkoming koppel 
1.5 Vergevingsmoment  
1.6 Openingsgebed  

 
2. Woorddienst 

2.1 Eerste lezing 
2.2 Tussenzang /Lied/Muziek 
2.3 Evangelie  
2.4 Homilie 
2.5 (Geloofsbelijdenis) 

 
3. Huwelijksritus 

3.1 Oproep getuigen 
3.2 Ondervraging 
3.3 Trouwbelofte  
3.4 Kerkelijke bevestiging 
3.5 Ringen  
3.6 (Huwelijkskaars)  
3.7 Ondertekening huwelijksregister 
3.8 Muziek 
3.9 Voorbede 

 
4. Tafeldienst 

4.1 Gebed over de gaven 
4.2 Dankgebed 
4.3 Onze Vader 
4.4 Huwelijkszegen 
4.5 Vredewens  
4.6 Communie 

 
5. Slot 

5.1 Lied of muziek 
5.2 Bezinning 
5.3 Slotgebed 
5.4 Dankwoord 
5.5 Zending en zegen 
5.6 Lied of muziek 
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4.3 Wie doet wat? 
 
In dit schema vind je terug wie welk onderdeel van de viering doet of mag doen. 
 
 Voorganger Koppel Anderen 

OPENING     

ONTVANGST aan de ingang van de kerk X   
INTREDELIED of MUZIEK   X 
VERWELKOMING  
! Door de voorganger   
! Door het koppel 

 
X 

 
 

X 

 

VERGEVINGSMOMENT 
! Inleiding en afsluiting 
! Teksten  

 
X 
X 

 
 

X 

 
 

X 

OPENINGSGEBED X   

WOORDDIENST    

EERSTE LEZING (Bijbelse lezing of inspirerende tekst)   X 
TUSSENZANG/LIED/MUZIEK   X 
EVANGELIE (uit de 4 evangelies) X   
HOMILIE of DUIDING X   
(GELOOFSBELIJDENIS)  X X X 

HUWELIJKSRITUS    

! oproepen van de getuigen 
! ondervraging 
! trouwbelofte 
! kerkelijke bevestiging 
! uitreiking van de ringen aan koppel 
! uitreiking van de ringen aan mekaar 
! (huwelijkskaars) 

o zegening 
o aansteken aan paaskaars 
o tekstje 

! tekenen van het huwelijksregister 
! muziek 

X 
X 
 

X 
X 
 
 

 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
 
 
 

X 
 

 
X 
X 
X 

 
 
 

(X) 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 

VOORBEDE 
inleiding 
voorbede 
slot 

 
X 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

TAFELDIENST (*)    
GEBED OVER DE GAVEN (*) 
aanbrengen van brood en wijn 

X  
X 

 
X 

DANKGEBED (*) X X X 
ONZE VADER X X X 
HUWELIJKSZEGEN X   
VREDEWENS X   
COMMUNIE (*)  X X X 
SLOT    
LIED of MUZIEK   X 
BEZINNING  X X 
SLOTGEBED X   
(DANKWOORD)  X  
ZENDING EN ZEGEN X   
LIED of MUZIEK   X 
 
 
 (* valt weg bij een gebedsdienst) 
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5. Inhoud van de huwelijksviering 
 
 
5.1 OPENING 
 
De sfeer van de opening bepaalt meteen de sfeer van de hele viering. Het is het moment om met muziek, 
woord en gebaar de aanwezigen te verwelkomen, op hun gemak te stellen, te laten delen in jullie gevoelens en 
verlangens. Het moment dus om meer te vertellen over het waarom en hoe van de viering, om jullie verlangen 
te verwoorden samen jullie levensverhaal uit te bouwen, jullie levensverhaal in het Grote Levensverhaal te 
leggen. 
 
Het moment ook om iets over de viering zelf te zeggen, over de voorbereiding, de rode draad,… Om de 
aanwezigen nog meer te betrekken in jullie verhaal. 
 
 
Ontvangst en Intrede 
 
Word je door je ouders naar het altaar gebracht of stappen jullie samen naar voor? Zijn jullie een half uur 
voor de viering al in de kerk om zelf de boekjes uit te delen? Komen jullie tien minuutjes te laat, zodat de liedjes 
vooraf met de mensen ingeoefend worden? 
 
 
Verwelkoming voorganger en koppel 
 
Voor of na de verwelkoming door de voorganger, kunnen jullie zelf ook de aanwezigen welkom heten. Durf zelf 
een tekst schrijven of gebruik een tekst die erg aansluit op hoe jullie de mensen welkom willen heten. Ga 
samen aan de lezenaar staan, ook al zou maar één van jullie iets vertellen. 
 
Voorbeelden verwelkoming door voorganger: 
 

 
Dierbare vrienden, familieleden en alle aanwezigen, met grote vreugde zijn wij hier verenigd voor het huwelijk van … en … 
Wij mogen vandaag getuigen zijn van het jawoord waardoor … en … voor God en voor ons hun wederzijdse liefde en 
trouw bevestigen. Samen willen wij bidden tot God om zijn zegen voor hen beiden. 
 
 
… en …, ouders, familieleden en vrienden, wij heten jullie allen hartelijk welkom op deze vreugdevolle dag. Op een dag als 
vandaag gaat er veel in ons om dat moeilijk onder woorden te brengen is: gespannen verwachtingen, hoop, blijdschap en 
ook een beetje weemoed. 
Er is een lach en een traan, een woord, een handdruk en een kus, duizend kleine dingen die wij onuitgesproken, maar 
toch sprekend met elkaar willen delen. Duizend kleine dingen gebundeld tot een kring van warmte waarbinnen wij een 
ogenblik mogen staan, met het gevoel dat God ons toelacht. Daarom is het fijn dat wij bij elkaar gekomen zijn om samen 
de God van Liefde te danken in deze viering. 
 
 
Welkom in Gods huis. 
Jullie beiden … en … komend om licht en vergezicht, zoekend naar warmte: 
een hand in een hand, trouw belovend, hopend op vrede in dit samenzijn. 
 
Jullie allen hier aanwezig wens ik genade toe en vrede, 
vertrouwen en geloof, vreugde en bemoediging. 
 
Wie zijn hier bijeen in de naam van de Eeuwige  
die ons schiep en die ons kent, 
die hier bij ons vandaag aanwezig wil zijn. 
 
Wees welkom! In de Naam van de Vader die ons draagt, 
van de Zoon die ons inspireert en van de Geest die ons kracht zal geven. Amen. 
 
 
Dierbare vrienden, familieleden en alle aanwezigen,  
wanneer je iemand ontmoet in je leven, die je aanvaardt zoals je bent, die naar je luistert, op wie je kan rekenen, aan wie 
je alles kan zeggen, die je begrijpt zonder dat je alles onder woorden moet brengen, iemand die je zorgen, je vreugde en 
je leven deelt, dan heb je het meest kostbare geschenk in je leven gevonden.  
 
Omdat … en … in elkaar dit geschenk vonden en besloten elkaar vandaag trouw te beloven, heet ik jullie allen welkom op 
deze dag, die voor hen van grote waarde is.  
 
Laten we samen tot God bidden opdat hun liefde elke dag mooier en dieper mag worden, zodat zij elkaar gelukkig maken 
en goed zijn voor alle mensen. 
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Voorbeelden verwelkoming door koppel: 
 

 
Hij: Wij zijn blij dat we jullie hier vandaag welkom 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. 
 
Zij: Ons ‘ik’ werd ‘jij’ en ‘wij’ en samen stapten we verder naar een doel, ons welbekend. Vandaag willen … en ik onze liefde 
voor het leven bezegelen. Jullie aanwezigheid maakt ons geluk nog groter en onze belofte nog sterker. 
 
 
Wij zijn blij dat we jullie hier vandaag welkom mogen heten. Met verlangen keken wij uit naar deze dag. Vandaag willen we 
feest vieren om het geschenk van onze liefde en ons ook bezinnen over de opdracht. Fier en dankbaar zijn we om alle 
mensen die onze reis tot nu toe begeleid hebben, die wegwijzers waren in ons leven. In de eerste plaats oprechte dank 
aan onze ouders. Meer dan wie ook hebben jullie ons kansen en richting gegeven. Onze broers en zussen begroeten we 
met de hoop dat we elkaar niet uit het oog en uit het hart verliezen, maar integendeel een hechte familie zullen worden 
en blijven. Onze vrienden en kennissen verwelkomen we graag nu en hopelijk nog dikwijls. We hadden en hebben jullie 
nodig.  
Fijn dat jullie allemaal getuigen willen zijn van de trouw die wij vandaag aan elkaar willen beloven. We hopen dan ook dat 
God en jullie nog een heel eind met ons mee willen gaan. 
 
 
Dag mensen allemaal!  
We zijn blij en dankbaar dat jullie getuigen willen zijn van dit mooie moment in ons leven. De voorbije jaren hebben wij de 
taal van de liefde leren verstaan. Nu willen wij deze liefde aan elkaar zichtbaar en tastbaar maken door te trouwen. 
Elkaar onze trouw beloven, voor de liefdevolle God die onze houvast zal zijn en onze leidraad voor ons verdere 
huwelijksleven.  
 

 
Vergevingsmoment 
 
Een mens is voortdurend onderweg tussen verleden en toekomst, tussen gisteren en morgen. Gisteren was 
een tijd van goede en spijtige ervaringen, morgen is een tijd van genade en kansen, verwachtingen en hoop. 
De voorganger leidt het vergevingsmoment in en sluit het af met een kort gebed om vergeving. Het 
verzoeningsmoment kan je met je eigen woorden invullen.  
Je kan ook kiezen voor een inspirerende tekst, een bede om ontferming, waarin je God vraagt om ons te 
nemen zoals we zijn, ook met onze fouten. Je vraagt aan Hem de kracht om elkaar steeds opnieuw te vinden.  
 

 
Soms is het zo moeilijk elkaar echt vrij te laten. Steeds weer willen we elkaar kneden in fijn geboetseerde vormen 
waarvan we zelf kunnen houden. Steeds weer achtervolgen we elkaar met onze eigen dromen, dromen die niet van de 
ander zijn. Steeds weer willen we de aandacht trekken op kleine fouten en gebreken omdat we elkaar hier of daar graag 
wat anders zien. 
 
Vergeef me al die keren dat ik je niet begreep, 
dat ik je niet vergeven kon, dat ik enkel tijd had voor mezelf. 
 
Jij bent er niet om mijn verlangens te vervullen, jij bent er niet als mijn voedsel voor elke dag, jij bent meer dan dat in wat 
je gratis geeft en doet, jij bent meer dan wat ik ooit zou vragen of zou dromen, jij bent anders, jij bent jij en dat is goed. 
 
 
Samenleven is niet altijd even gemakkelijk, zelfs als je elkaar 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?’. 
Voor al die keren dat we de ander niet begrepen, voor al die keren dat we niet konden vergeven, vragen wij om vergeving.  
 
- Vergeef me … voor al die keren dat ik niet liefdevol was, voor elk boos woord dat over mijn lippen kwam en omdat ik 

soms zo moeilijk kan begrijpen dat jij anders bent dan ik. 
- Vergeef me … voor elk vernietigend oordeel dat ik uitsprak, voor het zwijgen dat soms veel meer kwaad doet dan het 

eerlijk samen uitpraten en voor al die keren dat ik jou niet op de eerste plaats zette. 
- Lieve ouders, wij vragen jullie om vergeving voor al die keren waarop wij jullie te weinig vertelden over onze plannen, 

voor al die keren waarop we jullie teleurstelden of goed bedoelde raad niet wilden begrijpen. 
- Tijdens ons leven ontmoeten wij heel wat mensen die het goed met ons menen. Onze broers en zussen, familieleden 

en vrienden, kennissen en collega’s. Dikwijls hebben wij hun goede bedoelingen niet gemerkt en schieten wij tekort 
tegenover hen in begrip en genegenheid. 

 
 
Heer, al te vaak ontbreekt ons de kracht om onszelf en de ander te aanvaarden voor wie we zijn, om voor ogen te 
houden waar het werkelijk om draait. Al te vaak verschuilen wij ons achter harde woorden of huldigen ons in stilte.  
Niets is menselijker dan fouten maken. Niets getuigt van meer liefde dan elkaar vergeven. Geef ons de kracht om elkaar 
steeds opnieuw te vinden. 
Daarom bidden wij: Heer ontferm u over ons. 
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Voorganger: Een mensenleven loopt over goede en minder goede dagen en bestaat uit geven en nemen. 
Soms wordt dit evenwicht verstoord en treden er spanningen op. Eén van de mooiste dingen die mensen kunnen doen, is 
elkaar vergeving schenken, elkaar opnieuw een kans geven, de liefde het laatste woord geven. 
 
Koppel: Wij vragen God en elkaar om vergeving, voor alle kwetsende woorden, voor alles wat we te veel of te weinig 
zegden, voor elk zoeken naar het grote gelijk, voor alle momenten van pijnlijke stilte. 
 (stilte of zachte muziek) 
 
Koppel: Wij vragen God en elkaar om vergeving voor alle bewuste en onbewuste misverstanden, voor elk sluiten van ons 
hart, voor elk niet willen verstaan. 
 (stilte of zachte muziek) 
 
Allen: Wij vragen God en elkaar om vergeving voor elke onmacht, elke kleinheid, voor elk tekort schieten, voor alles 
waarmee we elkaar soms heel diep kwetsen. 
 
 
Om groot te worden, moeten we ons klein durven maken en erkennen dat we in onze zoektocht naar wat goed is vaak 
fouten maken en anderen beperken in hun groei. Vergeven is je telkens opnieuw laten ontmaskeren om gevonden te 
worden, elkaars gezicht opdelven en mooi maken. 
 
Het kost zo weinig en het is zoveel: een woord, een uitgestoken hand, zomaar met je hart iets voor iemand doen. 
Zoekend naar verwantschap met die ander… 
 
Het kost zo weinig, het is zoveel: het begrip, er zijn wanneer het moet, stil luisteren naar de woorden van een mens die 
het hard nodig heeft. Een beetje nodig zijn en openstaan, gewoon een beetje aandacht voor elkaar. 
 
Maar we zijn er nog niet. Want teveel mensen zitten nog in hun knop verborgen. Hoe moet je leven als er niemand is die 
naar je omziet, als je het gevoel hebt dat ook zonder jou alles gelijk zou blijven? Er zijn nog zoveel die niet weten hoe het 
voelt gedragen te worden door anderen. 
 
We zijn er nog niet. Vergeef mij als ik steeds weer rond mezelf draai, niet kan loskomen van mijn eigen gelijk. 
Vergeef mij als ik jou voorbijliep, als ik niet zag wat je nodig had, niet de pijn voelde die je werd aangedaan. 
Broer, zus, vergeef mij. Ik heb vergeving nodig om mooi te worden.  
 

 
Openingsgebed 
 
De voorganger richt zich tot God en spreekt een gebed uit dat de openingsritus afsluit. Het is een eenvoudig 
gebed waarin de essentie van jullie viering kort vervat ligt. 
 

 
God, telkens opnieuw bloeit Uw liefde open in mensen die echt van elkaar houden. Wij bidden U: laat vrede en vreugde 
zijn in hun hart, tedere kracht in hun samenzijn en blijvende trouw, ook doorheen moeilijke momenten. Geef … en … een 
dankbaar hart om elke dag opnieuw tegen elkaar te kunnen zeggen: ‘Ik ben blij dat je van me houdt en dat ik van jou mag 
houden’. Dat Uw liefde, die in Jezus Christus mens is geworden, ook in hen mag groeien. En dat ze elkaar gelukkig mogen 
maken, alle dagen van hun leven. Amen. 
 
 
Heer, Gij kent deze beide jonge mensen die naar hier zijn gekomen om elkaar gelukkig te maken. Wij bidden dat de 
gezindheid van Jezus in hen mag groeien, dat zij elkaar ten volle mogen liefhebben en waarderen, dat zij in alle eenvoud 
elkaar diepe vrede en vreugde mogen schenken. 
Moge de liefde van … en … voor elkaar en voor de mensen die ze zullen ontmoeten, een teken zijn van Uw liefde en een 
oproep om Uw boodschap door te geven. Dit vragen wij U, God, voor nu en voor alle dagen van hun leven. Amen. 
 
 
God van liefde, 
mensen worden geboren, bloeien langzaam open en glimlachen naar het leven. Vuistjes blijven niet geklemd, maar 
handen leren omhelzen. Mensen begrijpen elkaar, verstaan de glimlach en het leven, de warmte van elk omhelzen. 
Mensen gaan twee aan twee, worden groter dan zichzelf en meer dan hun twee. Om dit geheim danken en bidden wij U, 
God. Maak het ook blijvend waar in het leven van … en … die ons vandaag uitnodigen om de liefde te beamen die 
onstuitbaar gegroeid is. 
 
 
God, Gij hebt de mens zo kunstig geboetseerd. Gij hebt ons gevormd uit klei van de aarde en met Uw levensadem bezield. 
Man en vrouw hebt Gij ons geschapen. Kom vandaag en bekrachtig met de deugddoende nabijheid van Uw Geest het 
liefdesverbond dat … en … zullen sluiten. Laat Uw Geest het vuur in hun liefde zijn. Maak hen sterk om in ons midden 
getuigen te zijn van Uw liefde, nu en tot in eeuwigheid. 
 
 
Liefde is iets fantastisch! Iets wat je optilt tot de hoogste verdieping van het menszijn. Niet wat je bezit maakt je 
overvloed uit, maar waar je van geniet. Genieten van een bloem, van een lach, van wat liefde,… 
Heer, vandaag staan … en … voor U omdat ze hun liefde voor elkaar willen bevestigen. Laat hen blijvend van die liefde 
leven, van uur tot uur, van dag tot dag. En laat ons allen hier aanwezig een blijvende steun zijn nu op deze blije dag en 
altijd. Amen. 
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5.2 WOORDDIENST  
 
Tijdens de woorddienst luisteren we naar Zijn Verhaal, naar Zijn Woord, het verhaal van God die op weg gaat 
met mensen, het verhaal van God die Liefde is. 
 
Eerste lezing 
 
Voor de ‘eerste lezing’ kan je kiezen voor een tekst uit de bijbel of een andere bezinningstekst. Net zoals de 
daaropvolgende  tussenzang is het leuk dat dit verhaal aansluit bij jullie verhaal, herkenningsteken.  
 

 
Bijbelse lezingen: 
 
Genesis 1, 26-28.31a 
Schepping van man en vrouw naar zijn beeld. 
 
Genesis 9, 8-17 
Het verbond van God met Noah; de regenboog. 
 
Genesis 18, 1-15 
Abraham en Sara ontvangen drie gasten heel gastvrij. Wanneer ze vertrekken vertellen ze dat Sara vruchtbaar zal zijn. 
 
Prediker 3, 1-11 
Alles heeft zijn tijd. 
 
Jeremia 31, 31-32a + 33-34a 
Ik zal met het volk Israël een nieuw verbond sluiten. 
 
Hooglied 2, 8-10 + 14-16a ; 8, 6-7a 
De liefde is sterker dan de dood. 
 
Galaten 5, 13-14, 16, 18, 22-23 
De vrucht van de Geest is de liefde.  
Heb uw naaste lief als uzelf. 
 
Filippenzen 1, 3+6+9-11 
Moge uw liefde steeds rijker worden. 
 
1 Korinthiërs 13 (hier bestaan vele vertalingen van) 
Hooglied van de liefde. 
 
Kolossenzen 3, 9-17 
Bind alles samen met de liefde, zij is de gordel der volmaaktheid. 
 
1 Johannes 3, 16-18 en 4,12 
Als wij elkaar liefhebben, woont God in ons. 
 
 
Inspirerende teksten: 
 
Je vindt in heel wat huwelijksvieringen, boeken en kaften verhalen die aansluiten bij het thema van jullie viering of bij 
thema’s als trouwen, liefhebben, groeien, toekomst, bevestigen, samen er voor gaan,… 
 

 
Evangelie 
 
Het evangelie is één Groot Verhaal van leven en liefhebben, van trouw en vertrouwen, van blijven hopen en 
geloven in elkaar. Welk stukje van het evangelie weerspiegelt het best jullie verlangens en gevoelens, jullie 
dromen en verwachtingen? Je kan een stukje kiezen uit één van de vier evangelies: Marcus, Mattheüs, Lucas 
en Johannes.  Als je aan de voorganger uitlegt waarom jullie voor deze teksten kozen, kan hij dit gebruiken in 
zijn duiding.  
 

 
Deze evangelies worden vaak in huwelijksvieringen gebruikt, maar er zijn er nog veel meer! 
 
Matteüs 5, 1-12a 
Zaligsprekingen. 
 
Matteüs 5, 13-16 
Gij zijt het zout der aarde, het licht der wereld. 
 
Matteüs 6, 25-33 
Wees niet bezorgd om eten en drinken, om lichaam en kleding. 
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Matteüs 7, 21 + 24-29 
Hij bouwde zijn huis op de rotsgrond. 
 
Matteüs 25, 31-40 
Al wat gij gedaan hebt aan de minsten, hebt gij aan Mij gedaan. 
 
Marcus 4, 31-32  
Het Rijk Gods is als een mosterdzaadje… 
 
Lucas 5, 1-11 
De roeping van de leerlingen. 
 
Lucas 8, 4-8 
Een zaaier gaat uit om te zaaien. (Slechts) een deel valt in goede aarde en brengt vrucht voort.  
 
Lucas 24, 13-35 
Emmaüsgangers. Jezus loopt met hen mee. Ze hadden Hem herkend bij het breken van het brood. 
 
Johannes 2, 1-12 
De bruiloft van Kana. Water wordt wijn. 
 
Johannes 6, 1-13 
De wonderbare broodvermenigvuldiging. Hoe meer je deelt hoe meer er overblijft. 
 
Johannes 15, 5 + 7-12 
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. 
 
Johannes 15, 12-16 
Dit is mijn gebod: Heb elkander lief! 
 

 
Homilie 
 
De homilie maakt de voorganger zelf op basis van het evangelie, de eerste lezing en een gesprek met jullie. 
 
 
(Geloofsbelijdenis) 
 
Geloven in elkaar, in de ander, in De Ander. Je kan een geloofsbelijdenis in je huwelijksviering opnemen, maar 
dit hoeft niet. Je kan je eigen zoekend geloof proberen te verwoorden of de officiële tekst gebruiken. 
 

 
De officiële geloofsbelijdenis: 
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer; die 
ontvangen is van de heilige Geest en geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, 
gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel en 
zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden; Ik 
geloof in de heilige Geest; de heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de 
verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. 
 
 
Ik geloof in God die heet ‘Ik zal er zijn voor u’ 
en die ook vandaag onder ons is waar mensen mensen mogen zijn en kiezen voor ‘echt’ leven. 
 
Want ik geloof in de mogelijkheden van ieder mens, in mijn en ieders kracht. 
Ik geloof dat ik veel zomaar krijg en dat ik mij ook klein en onmachtig mag voelen. 
Zo geloof ik in Jezus die de kant koos van armen, verdrukten en kinderen, om hen zichzelf te laten zijn. 
 
Ik geloof in de Geest die waait over alle grenzen heen en mensen oproept om in het spoor van die Jezus mee te bouwen 
aan het leven, om naar mensen toe te gaan en van hen te houden. 
 
 
Ik geloof in Hem die heet ‘Ik zal er zijn voor u’. Hij is de Kern, de Bron van alles wat bestaat. Op Hem wil ik mijn leven 
afstemmen en zijn Naam maken tot rode draad in mijn handelen. 
 
Ik geloof in Jezus, de levende belichaming van die Naam. In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen. In Hem is 
zijn Naam werkelijkheid geworden. Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd en niet vergeefs gestorven is, maar dat Hij 
elke dag opnieuw verrijst in mensen, die vandaag zijn Liefde belichamen. 
 
Ik geloof in zijn Geest, die ons bezielt en aanzet om zijn manier van leven tot de onze te maken, en de weg te gaan van 
breken en delen, van goedheid en verbondenheid, van recht en vrede, en altijd weer ten bate van de minsten. 
 
Ik geloof in Hem die heet ‘Ik zal er zijn voor u’, en ik weet: Hij is te doen. 
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Zelf je zoekend geloof proberen te verwoorden: 
 
(nav het verhaal van de zaaier) 
 
Wij geloven in een relatie waarbij we geïnspireerd door Jezus’ boodschap onze grond vruchtbaar kunnen maken;  
waar er ruimte is om voldoende stil te staan bij wat een ander denkt of voelt zodat geen wegen onze grond doorkruisen, 
waar we angst, onmacht en verdriet overwinnen met de steun van de ander en zo samen verder gaan, 
waar we buiten ons huisje van plezier stappen om te kiezen voor de ander, zodat de distels geen kans krijgen om uit te 
zaaien. 
 
Wij geloven dat we in onze vruchtbare grond kunnen openbloeien en groeien naar elkaar.  
Daarna kunnen we ook de hand reiken naar de anderen om hen een tijdje wortel te laten schieten in onze vruchtbare 
grond. 
 

 
 
5.3 HUWELIJKSRITUS 
 
Het moment waarop jullie elk jullie zelf aan elkaar aanbieden, om in liefde verder te bouwen aan één 
levensverhaal met de steun van de kerkgemeenschap. Het moment waarop jullie je verhaal van liefde in Het 
Grote Liefdesverhaal leggen, jullie liefde wordt teken van Gods liefde en wordt opgenomen in het netwerk van 
Gods liefdesverbond. 
 
Oproep getuigen 
 
De voorganger roept de getuigen op om bij het koppel te komen staan.  
Je kan ook als inleiding op de huwelijksritus de getuigen een woordje laten zeggen over waarom ze je graag 
steunen bij deze belangrijke stap in jullie leven.  
 
Ondervraging 
 
Een huwelijk is in de kerk pas geldig als jullie volgende drie punten bevestigen. Meestal gebeurt dit tijdens de 
ondervraging. 
! dat je het huwelijk uit vrije wil sluit 
! dat je bereid bent in liefde voor elkaar te leven al de dagen van je leven 
! dat je bereid bent kinderen als een geschenk van God te aanvaarden en hen gelovig op te voeden 
 
Voorbeelden inleiding op ondervraging en huwelijksbeloften: 
  

 
… en …, omgeven door jullie ouders, familieleden en vrienden, gaan jullie nu uitspreken dat jullie elkaar gekozen hebben 
voor heel jullie 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. 
God wil jullie de kracht geven om elke dag meer te groeien in liefde, om te voltooien wat jullie vandaag beginnen. 
 
 
… en … 
Liefde is: dat je met twee dat ene punt bereikt hebt, waarop je elkaar niet meer achter kunt laten; dat je je hebt 
opengesteld voor elkaar en dat je je daarbij zo goed voelt dat je niet anders meer wilt. Als je zover bent, dat het woord 
liefde, hoe groot en ongewoon ook, nog het enige mogelijke woord is om over jezelf en elkaar te praten, dan kan alleen 
nog maar de wil om elkaar trouw te blijven iets aan die liefde toevoegen. 
 
Trouw is: de ernst waarmee twee mensen elkaar open houden en blijven aanspreken, elkaar doen en laten groeien als 
mens, elkaar stimuleren om ook open te staan voor anderen. 
 
Je ja-woord geven aan elkaar is: ja zeggen op iets waarvan je weet dat je er waarschijnlijk niet helemaal en zeker niet 
perfect in zal slagen, een belofte dat je je uiterste best wil doen om elkaar lief te hebben en te respecteren en zo samen 
door het leven te gaan. 
 

 
De ondervraging is een standaard formulering: 
  

 
… en …,  
Zijn jullie uit vrij wil en met de volle instemming van jullie hart naar hier gekomen om man en vrouw te worden en samen 
in liefde verder te leven? Ja, dat zijn we 
Zijn jullie bereid elkaar lief te hebben en te waarderen, al de dagen van je leven? Ja, dat zijn we 
Zijn jullie bereid kinderen als geschenk van leven te ontvangen, ze in jullie liefde te laten delen en hen in de geest van het 
evangelie op te voeden? Ja, dat zijn we 
 
Mag ik jullie dan vragen om elkaar de rechterhand te geven om in verbondenheid met elkaar, de gemeenschap en God, 
jullie trouwbelofte uit te spreken. 
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Trouwbelofte 
 
De trouwbelofte is het kernmoment in de viering. Spreek ze luid en duidelijk uit tegenover elkaar. De officiële 
trouwbelofte blijft nog steeds heel mooi. Je kan ze ook zelf proberen uit te schrijven, maar dan moet je goed 
met de voorganger overleggen. Maak er in elk geval geen levensloop van, maar een korte en krachtige tekst 
waarin je zeker letterlijk uitspreekt dat je de ander ‘trouw belooft’. 
 
Hieronder vind je de klassieke trouwbelofte. Ze bevat kort en krachtig wat er allemaal in moet zitten.  
Een persoonlijke variant kan ook heel mooi zijn… 
 

 
… ik wil je man/vrouw zijn 
en ik beloof je trouw te blijven 
in goede en kwade dagen, 
in armoede en rijkdom, 
in ziekte en gezondheid. 
Ik wil je liefhebben en waarderen, 
al de dagen van mijn leven. 
 

 
Kerkelijke bevestiging 
 
Bij de kerkelijke bevestiging bevestigt de voorganger jullie trouwe liefde tegenover de gemeenschap. Je kan 
deze bevestiging ook laten uitspreken door al de mensen in de kerk.  
 

 
Voortaan zal de kerkgemeenschap u beschouwen als gehuwden. Moge de Heer uw huwelijk bevestigen en uw leven 
zegenen. Wat God heeft verbonden, zal een mens niet scheiden. 
 
 
Voorganger: … en …, wij allen zijn getuige van de trouw die jullie elkaar beloofd hebben. Moge God jullie belofte aan elkaar 
bevestigen en jullie leven zegenen. 
 
Allen: Wij willen als gemeenschap deze keuze bekrachtigen en blijvend bemoedigen. Wij beloven hen verder te steunen 
op de weg die ze zullen gaan met elkaar en naar anderen toe. Wij zijn getuigen van dit verbond. 
 
 
… en … 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 God van 
liefde altijd met jullie zijn. 
 
 
Met dit ja-woord beschouwt de kerkgemeenschap jullie als man en vrouw. Maak elkaar gelukkig, beteken voor elkaar een 
veilige thuis. Moge jullie eenheid groeien dag na dag en moge jullie liefde steeds dieper worden voor elkaar, jullie 
kinderen, familie en iedereen in je leefwereld. Moge God jullie liefde zegenen en steeds met jullie zijn. Wat God verbonden 
heeft, zal de mens niet scheiden. 
 

 
Ringen 
 
De ringen worden aangedragen. Een ring is zonder begin, en zonder einde, symbool van liefde en trouw, van 
eindeloos geluk.  
 

 
Heer, in Uw naam zegenen wij deze ringen, dat ze voor … en … een teken mogen zijn van hun eindeloze liefde en hun 
blijvende verbondenheid als man en vrouw. Draag ze als een zegel op je hand, als een zegel op je hart. 
 
Hij: …, ik geef je deze ring als teken van mijn liefde en trouw. 
Zij: …, ik geef je deze ring als teken van mijn liefde en trouw. 
 
 
Handen van mensen spreken soms veel beter dan wat woorden kunnen uitdrukken. Gevoelig en liefdevol kunnen ze 
strelen, troostend kunnen zij een andere hand omvatten. Handen werden jou gegeven om ze naar anderen toe te steken. 
Deze handen, jullie handen, sieren we met een kostbaar geschenk, met een teken van trouw: een ring. 
Heer, zegen deze ringen die … en … elkaar geven en laat ze een teken blijven van liefde en verbondenheid doorheen hun 
leven. 
 
Hij: …, draag deze ring. Hij is rond, heeft geen begin en geen einde, zoals mijn liefde en trouw voor jou. Draag hem niet 
alleen aan je hand, maar ook in je hart. 
 
Zij: …, draag deze ring. Hij is rond, heeft geen begin en geen einde, zoals mijn liefde en trouw voor jou. Draag hem niet 
alleen aan je hand, maar ook in je hart. 
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Trouwen is een heerlijk woord voor een boeiende opdracht. Trouwen spreekt van vertrouwen, van geloven in elkaar. Onze 
handen versieren wij met een teken van die trouw, met een ring. Een ring is rond, zonder begin en zonder einde. Laat ook 
uw liefde zonder einde zijn en moge de Heer deze ringen zegenen als teken van uw liefde en trouw. 
 
Hij: Liefste …, hier is mijn ring voor jou. Hij schittert, maar er zit meer achter: mijn hart, mijn liefde, mijn trouw en mijn 
blijvende verbondenheid met jou. 
 
Zij: Liefste …, hier is mijn ring voor jou. Hij schittert, maar er zit meer achter: mijn hart, mijn liefde, mijn trouw en mijn 
blijvende verbondenheid met jou. 
 
 
Trouwen, samen op weg gaan, samen werken, samen rusten, hand in hand. Deze handen sieren wij met het symbool van 
de trouw, teken van eindeloos en onbegrensd geluk, waarvan het begin mysterie is. Heer, in Uw naam zegen ik deze 
ringen. Mogen zij voor … en … een herinnering zijn aan hun ja-woord van vandaag. 
 
Hij: … 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. 
 
Zij: … 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. 
 

 
(Huwelijkskaars) 
 
Indien je daarvoor kiest, zegent de voorganger de huwelijkskaars, symbool van jullie vurige liefde.  
 

 
Voorganger: Heer, zegen deze kaars, opdat haar vlam een laaiend teken van de liefde tussen … en … zou zijn. Opdat haar 
vuur momenten van kilte zou verwarmen. Geef hen de kracht haar licht uit te dragen aan allen die hen dierbaar zijn. 
 
Lezer: 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 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 ook aan! 
Mijn vlammetje is een duidelijk teken in huis. Het spreekt een speelse taal, die de ander duidelijk verstaat. Ik ben je 
huwelijkskaars. Ik hou 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”. 
 
 
Er is al lang een vlammetje tussen jullie beiden. Het werd een hevig vuur van verlangen naar elkaars nabijheid. Heer, 
zegen daarom deze kaars opdat het vuur in hen mag blijven branden en ze het licht van hun liefde mogen uitdragen op 
hun levensweg. 
 
 
… en …, deze dag is voor jullie anders dan alle andere. Een dag die als een vuur jullie komende dagen en jaren wil 
verwarmen. Daarom laten jullie ook een huwelijkskaars branden. Geef ze een vaste plaats in jullie huis.  
 
Jullie kozen voor een huwelijkskaars met drie wieken. Twee daarvan zullen we aansteken met jullie doopkaars. Vanuit de 
liefde van jullie ouders werden jullie geboren en kregen een naam: … en … Jullie groeiden op in de warmte van een 
liefdevolle thuis. Mogen we vragen aan jullie ouders dat zij dit vuur doorgeven opdat ook in jullie nieuwe thuis die 
liefdevolle warmte voelbaar mag zijn. 
De derde wiek ontsteken we met het licht van de paaskaars, opdat ook Gods liefde een blijvende kracht mag zijn in jullie 
huwelijk. 
 

 
Ondertekening huwelijksregister 
 
Met het tekenen van het huwelijksregister wordt de huwelijksritus afgerond. De voorganger nodigt jullie uit om 
het te ondertekenen aan het altaar. Hij zal ook in jullie trouwboekje een aantekening maken. 
 
 
Voorbede 
 
Tijdens de voorbede kan je danken en bidden voor elkaar, voor je ouders, vrienden en familie, voor mensen die 
reeds gestorven zijn, voor de liefde,… 
 
 
 
 
 
 



 15 

De voorbede is meestal opgebouwd zoals dit voorbeeld: 
 

 
Laten we het nu even stil maken in ons hart en bidden tot God. 
 
Voor … en …, dat ze elke dag opnieuw verliefd worden op elkaar en dat ze kunnen genieten van de alledaagse dingen van 
het samenleven. Dat ze van hun huis een thuis mogen maken, vol licht en warmte, waar de deur voor iedereen 
openstaat. Laten wij bidden. 

 
Wij bidden U, verhoor ons Heer  
 
Voor de ouders van … en …, dat zij dit huwelijksfeest niet als afscheid ervaren maar dat ze zich beloond weten voor de 
jaren van liefde en zorg, begrip en geduld, die aan dit moment vooraf gingen. Dat deze dag de mooiste dankjewel mag 
zijn. Laten wij bidden. 

 
Wij bidden U, verhoor ons Heer  
 
Voor alle familieleden en vrienden van … en …, dat zij de vreugde van deze dag met hen mogen delen. Dat zij ook later bij 
hen terecht kunnen voor een troostend woord, een goede babbel of gewoon een gezellig samenzijn. Laten wij bidden. 
 
Wij bidden U, verhoor ons Heer  
Voor elke stoel die vandaag leeg blijft. Voor elke lach die we moeten missen, voor de gezichten die we niet zien en toch zo 
goed kennen. Voor de mensen die we vandaag graag bij ons hadden gehad maar die deze dag niet meer kunnen 
meemaken. Dat zij steeds in ons hart mogen blijven. Laten wij bidden. 
 
Wij bidden U, verhoor ons Heer  
 

 
In dit voorbeeld leest het koppel zelf de voorbede: 
 

 
Wij danken U, Heer, voor onze ouders, broers en zussen. Voor de liefde en genegenheid die we van hen mochten 
ondervinden, voor de zorg en aandacht waarmee zij ons tot op deze dag begeleid hebben. 
 
Laten we danken voor onze vrienden: voor hun trouw en gastvrijheid. Dat wij het niet vanzelfsprekend vinden dat er altijd 
mensen bereikbaar zijn om ons te helpen. 
 
Laten wij bidden. Dat wij bereikbaar zouden zijn voor allen die ons nodig hebben. Dat wij eraan zouden werken om de 
wereld in te richten tot een huis voor alle mensen, een tafel waar niemand geweerd wordt. 
 
Laten wij bidden. Dat wij in deze onrustige tijd van twijfel en onzekerheid erin mogen slagen zin te geven aan ons leven en 
belangrijke dingen zouden kunnen onderscheiden van bijkomstigheden. 
 

 
Als onderdeel van de voorbede zou het koppel ook voor elkaar kunnen bidden, zoals in dit voorbeeld: 
 

 
Bruidegom: Ik bid voor jou, mijn bruid, dat ik mag leren aanvoelen wie je bent en wie je worden wilt. Ik bid dat wij samen 
mogen ervaren voor elkaar een beeld van God te zijn en dat ik zelf met mannelijke trouw jou ondersteunen zal in alles 
wat we kunnen doen voor ons huis en deze wereld. 
 
Bruid: Ik bid voor jou, mijn man. Ik hoop dat ik je leer kennen zoals je bent en je daarom liefheb. Ik bid dat ons samenleven 
niemand buitensluit en dat ons hart is als ons huis: wijd open. 
 

 
Je kan elke voorbede eindigen met een acclamatie zoals ‘Laten wij bidden. Wij bidden U verhoor ons’ maar er 
zijn nog andere zinnetjes die iedereen kan antwoorden of kan zingen, zoals ‘Ubi caritas et amor, ubi caritas, 
deus ibi est’ of ‘Laat ons bidden in de stilte van ons hart, dat de Vader ons daartoe bezielen mag’ … 
 
 
Onze Vader 
 
Door het bidden van het ‘Onze Vader’ stap je echt mee in een traditie. Miljoenen mensen hebben het al 
gebeden voor jullie. De omkadering ervan kan je een eigen accent geven. Bijvoorbeeld door al de aanwezigen 
elkaar de hand te laten geven als teken van verbondenheid, of door de kinderen te vragen om samen met jullie 
en de voorganger een kring te vormen rond het altaar. 
 
Voorbeelden inleiding op het ‘Onze Vader’: 
 

 
Mag ik jullie vragen als teken van verbondenheid over alle verschillen heen, elkaar de hand te geven en samen te bidden 
met die oude vertrouwde woorden die Jezus ons zelf gegeven heeft.  
Onze Vader… 
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Laat ons nu rechtstaan en elkaar de hand reiken, om het gebed te bidden dat christenen over de hele wereld met elkaar 
verbindt. Onze Vader… 
 

 
Het ‘Onze Vader’: 
 

 
Onze vader, 
die in de hemel zijt, 
geheiligd zij Uw Naam. 
Uw rijk kome. 
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 
En leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. Amen. 
 

 
 
Huwelijkszegen 
 
De huwelijkszegen wordt door de voorganger uitgesproken, maar ook de aanwezigen kunnen hun steentje 
bijdragen. Het woord ‘zegenen’ betekent immers ‘goede dingen zeggen’. Ook familie, vrienden, kinderen,… 
kunnen ‘iets goeds’ over de trouwers zeggen. 
 

 
God, wij vragen uw zegen over … en … 
Zegen hun ogen, opdat ze elkaar steeds open in de ogen zouden kijken en stil begrijpen wat er in de ander leeft. 
Zegen hun mond, opdat ze er woorden mee zouden spreken van hoop, belangstelling en bemoediging. 
Zegen hun oren, opdat ze er veel lieve woorden mee zouden mogen horen, maar ook het hulpgeroep van mensen die 
hen nodig hebben. 
Zegen hun handen, opdat ze zouden reiken naar de mensen van wie ze houden en dat ze op tijd hun handen openen om 
het beste te geven van zichzelf. 
Zegen hun hart, opdat ze volledig één worden: één lichaam en één geest in blijde verwondering, één dankbaarheid om 
het geschenk dat ze dag na dag voor elkaar zijn. 
 
 
God, behoed de liefde van de 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 hen 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.  
(H. Oosterhuis) 
 
 
Om zegen voor … en … bidden wij U, God. 
Beloof hen Uw licht op hun wegen en de moed om ook in het donker hun weg te zoeken. 
Zegen hen met vriendschap en liefde en met geduld en kracht voor moeilijke uren. 
Zegen hen met vreugde, zegen hen met tranen. 
Maak hen sterk dat ze elkaar kunnen dragen en kwetsbaar dat ze zich gedragen mogen voelen. 
Vul hun dagen met werk en rust, met ernst en spel. 
Roep hen tot vrijheid, roep hen tot dienst. 
Bewaar hen zoals ze zijn op deze dag en maak hen hoopvol voor de dagen die komen. 
En wees Gij voor hen de ongeziene reisgenoot, de stilste stem, de vriend zonder naam. 
 
 
Heer, … en … vragen om Uw zegen voor de belofte die zij vandaag aan elkaar gegeven hebben. Zegen hen opdat ze 
steeds trouw zouden blijven aan hun idealen, die zij vanuit hun op weg gaan met mensen, tot de hunne hebben gemaakt. 
Geef dat ze tijd vinden voor een gesprek of om gewoon maar wat samen te zijn. Maak van hun huis een thuis waar 
iedereen steeds welkom is. Maak hun liefde vruchtbaar, zodat zij elkaar terugvinden in het nieuwe, in elkaars steeds 
sterker wordende liefde. Laat hen samen het volle geluk beleven dat ze steeds terugvinden in Uw goedheid. Amen. 
 
 
Om samen te bidden: 
 
Onze zegen heb je, de zegen van jullie ouders en van jullie familie, de zegen van al jullie vrienden en vriendinnen, de zegen 
van heel deze gemeenschap, hier en nu om jullie heen om te zeggen en te zingen: dat het goed is, in liefde verbonden en 
in uitgesproken trouw de toekomst in. 
Wij bidden om de zegen van de Eeuwige, de tedere en barmhartige, die ooit uit liefde met ons begonnen is: dat Hij zich 
herkennen zal in jullie twee, dat Hij in jullie steun zal vinden voor zijn droom van den beginne: liefde en trouw, recht en 
vrede voor allen. Amen. 
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…en …,  
ik zegen jullie als man en vrouw,  
om als verbondene te leven, 
liefdevol en barmhartig, 
om elkaar te doen groeien en mooi te maken, 
om elkaar tot zegen te zijn. 
 
Ik zegen jullie ogen: 
dat je elkaar steeds als … en … mag zien, 
met niet meer of minder verwachtingen, 
dat je mag zien wat de nood van de andere is 
en genietend mag rondkijken naar al het moois van Gods schepping. 
 
Ik zegen jullie oren: 
dat ze de vraag van de ander juist horen, 
dat ze flapperen bij woorden van bemoediging  
en bewondering voor elkaar, 
dat ze open staan voor een goddelijke stem in mensen. 
 
Ik zegen jullie mond: 
zodat je elke dag minstens één lief woord tegen elkaar zegt, 
om daar waar het nodig is het woord voor anderen op te nemen  
en om elkaar uit te nodigen om te spreken. 
 
Ik zegen jullie handen: 
om elkaar met liefde te strelen, 
om ze uit te strekken,  
zodat wat er ook mag komen, mag komen, 
handen die kunnen geven zonder iets terug te verwachten,  
maar ook handen die kunnen ontvangen, 
handen die helpen dragen en helpen afwassen. 
 
En ik zegen jullie voeten: 
opdat jullie ermee samen zouden gaan 
waar de mensen jullie graag zien komen 
en waar jullie zelf graag vertoeven, 
maar dat jullie ermee ook van elkaar zouden weggaan om nog liever en trouwer naar elkaar terug te keren. 
Ik zegen jullie voeten, dat ze met de regelmaat voluit mogen dansen. 
 
…en …,  
wees gezegend in naam van onze liefdevolle God die ons tot zegen is. Ga samen in vrede. Amen. 
 
 
Telkens weer het wonder 
Van de man en de vrouw 
Ja zeggend tegen elkaar 
Elkaar beamend omhelzend 
Voorgoed elkanders mens 
De man en vrouw 
Niet zichzelf zoekend 
Maar elkaar 
Alles delend met elkaar 
Ook elkaars sterfelijkheid 
Twee mensen 
Tweemaal zo weerbaar 
Tweemaal zo kwetsbaar 
O God zegen hen 
Houd hen bij hun geheim 
Maak hen vindingrijk 
Onvermoeibaar 
Fantasievol 
Zodat zij zich eindeloos 
Over elkaar verheugen. 
(H. Bouma) 
 

 
Heb je een goede band met de voorganger, dan kan je hem ook vragen om zelf een persoonlijke zegen uit te 
spreken. 
 
Vredewens 
 
Bij de vredewens zegt de voorganger een kort gebed en wenst hij ons de vrede toe. Meestal nodigt hij het 
koppel en alle aanwezigen uit om elkaar een teken van vrede te geven (een handdruk, een kus,…). Je kan 
hierbij ook een passend liedje zingen.  
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In elke viering wensen we elkaar de vrede toe. Maar vandaag is dat een heel bijzonder gebeuren. Meer dan ooit zal deze 
vredewens geladen zijn met openheid en liefde. 
 
Vrede voor jou, … en vrede voor jou, … Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. En ook over allen 
die hier met jullie samen zijn: de vrede van de Heer zij altijd met u. 
En met Uw Geest. 
 
Geven wij elkaar een liefdevol teken van die vrede.  
 
 
De vredewens wordt eventueel gevolgd door een gezongen vredewens: 
- Ik wens je vrede van God… 
- Sjaloom, Gods vrede kome over u… 
- Hinematov… 
- Geef mij je hand, geef mij ze allebei… 
 

 
 
5.4 TAFELDIENST 
 
Door te trouwen schenken jullie je aan elkaar. Ook Jezus schonk zichzelf weg. Het breken en delen van brood 
en wijn zijn hiervan de christelijke symbolen. Meer nog, dit is het meest christelijke onder de christelijke 
symbolen. De tafeldienst, een specifiek onderdeel van de eucharistieviering, is dan ook geen verplicht 
onderdeel van de huwelijksviering. Neem het op in je viering als het voor jullie van betekenis is. Overleg het met 
de voorganger. De voorganger moet hiervoor ook priester zijn, anders kan het niet. 
 
Gebed over de gaven 
 
Bij het gebed over de gaven worden brood en wijn aangebracht.  
 

 
God, onze Vader,  
brood en wijn, tekens waarrond wij mensen gemeenschap vormen, hebben we hier op tafel neergezet. Mogen wij in dit 
biddend en dankend samenzijn rond deze tafel weer erkennen dat Gij met ons mee op weg gaat, telkens wij met 
medemensen verbonden zijn. Vandaag, dit uur en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Heer, laat uw spijs en drank nooit ontbreken op de tafel van deze twee mensen; dat hun woonst mag zijn een gastvrij 
huis van vrede, goedheid en overvloed. Leer hen mild en bedachtzaam zijn en dankbaar het brood breken en de beker 
ronddelen, zoals Gij zelf gedaan hebt en blijft doen, alle dagen voor alle mensen. Amen. 
 
 
Het is heerlijk mens te zijn,  
naar de lucht, de zon, naar bloemen  
en naar mensen te kijken,  
te lachen, te spelen, te genieten.  
Een dagelijks feest! 
 
In dit brood gedeeld door mensen  
en deze wijn als teken van vreugde,  
willen wij ons ‘mens-zijn’ leggen. 
Het zijn de gaven die we willen aanbieden 
vol dankbaarheid om kleine en grote dingen; 
de vreugde van het samenzijn, een schaterlach, 
een kus, een traan, een troostend woord, 
een belofte van trouw, elke dag opnieuw. 
 
 
Hier zijn onze gaven, Heer, 
brood dat wij alle dagen onbekommerd mogen eten, genietend van elkaars gezelschap. 
Brood ook,  dat ons herinnert aan de lange tafel waaraan er nog zovelen ontbreken die wij onze broeders mogen 
noemen. 
Wijn die bij ons oproept: vreugde en zon,  
feesten in overvloed, genietend van elk moment, lachen naar de mensen en de dingen. 
Mocht ons leven zijn als dit brood en deze wijn, weggeschonken aan anderen, zoals het Uwe. 
 

 
Dankgebed 
 
Ook het dankgebed wordt door de priester gelezen en bestaat uit drie delen: prefatie, heilig heilig en 
eucharistisch gebed. Er zijn heel wat voorbeelden te vinden, maar ook hier is het van belang dat de gebeden 
juist geformuleerd worden. Overleg dit zeker met de priester!  
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1) PREFATIE: 
 

 
P: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
P: Wij danken U, God: Gij hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U en in liefde te leven met elkaar. Gij geeft ons 
ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te spreken. Gij legt de liefde in ons hart om niet alleen het goede 
met elkaar te delen, maar ook wat moeilijk is. Zo hebt Gij ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. Blij danken wij U 
hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle heiligen en engelen zingen wij U toe: Heilig, heilig,… 
 
 
P: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
P: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U 
danken, altijd en overal. In uw goedheid hebt Gij de mens gemaakt en tot zo hoge waardigheid verheven dat Gij in de 
verbintenis van man en vrouw uw eigen liefde uit wilt beelden. Nooit houdt Gij op de mens die Gij uit liefde hebt 
geschapen, de wet van liefde voor te houden, om eenmaal uw bestaan met hem te delen. Zo is het huwelijk een 
sacrament dat uw goddelijke liefde openbaart en de menselijke liefde heilig maakt, door Christus onze Heer. Door wie wij 
samen met de engelen en alle heiligen U aanbidden en U toezingen vol vreugde: Heilig, heilig,… 
 
 
P: God onze Vader, in Uw goedheid hebt Gij de mens gemaakt, geroepen om te bestaan als man en vrouw, tot 
wederzijdse steun bereid en met elkaar verbonden. Zo zijn zij beiden het beeld van wat Gij zijt. Uw liefde toch heeft ons 
geschapen. U danken wij om het huwelijk waarmee Gij twee mensen aan elkaar aanbiedt als een geschenk; om man en 
vrouw, hemel en aarde, zee en vuur te zijn. U moeten wij danken om de liefde en de vriendschap die wij thuis ondervinden 
en aan elkaar kunnen geven. Wij danken U om de vreugde die wij kunnen scheppen, om het voorbeeld dat ons wekt, om 
de troost die ons sterkt. U danken wij omdat vandaag twee mensen hun totale liefde geven aan elkaar, door Christus 
onze Heer. Door wie wij samen met alle engelen en heiligen U aanbidden met de woorden: Heilig, heilig,… 
 
 
P: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
P: God, Gij laat U dagelijks kennen in het ontluiken van een bloem, in de glimlach van een kind, in een zoen van tederheid, 
in de kleine dingen van elke dag. Wij danken U om deze twee mensen die voor Uw altaar staan en het aandurven samen 
het leven waar te maken en door te geven. Gij hebt ons voor elkaar gemaakt. De liefde van man en vrouw is Uw geheim. 
Van U komt de zorg van de ouders, het verlangen van elk mensenhart om goed te zijn. Daarom willen wij U loven en 
danken: Heilig, Heilig,… 
 

 
2) HEILIG 

 
 
Allen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten! Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. 
 

 
3) EUCHARISTISCH GEBED 

 
 
P: God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het 
geluk in Jezus, uw Zoon en onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het 
verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last 
maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
 
Allen: Wij brengen U onze dank door Jezus uw Zoon. 
 
(…) 
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P: God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het 
lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van 
zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in 
zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood 
gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat 
voor u gegeven wordt.” 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over 
aan zijn leerlingen en zei: “Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende 
verbond, dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te 
gedenken.” 
Verkondigen wij het mysterie, de kern, van ons geloof. 
 
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
P: Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de 
overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn Hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood en de 
heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons 
hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
 
Allen: Wij erkennen uw goedheid door Jezus uw Zoon. 
 
P: Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en 
eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan onze paus en bisschop en aan allen die Gij als herders in uw 
Kerk hebt aangesteld. 
Gedenk in uw goedheid ook diegenen, die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen, die door de 
dood van ons zijn heengegaan. 
Allen: Wij vragen om uw barmhartigheid door Jezus uw Zoon. 
 
P: Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw 
heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, 
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
 
Allen: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid 
van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. AMEN. 
 
 
P: Ja, God, Gij zijt heilig en Gij zijt goed voor ons en alle mensen. Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij 
kwam in de wereld, omdat de mensen U verlaten hadden en vreemden waren voor elkaar. Hij heeft onze ogen en onze 
oren geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader. Op dit ogenblik 
brengt Hij ons samen rond deze éne tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan. 
 
Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij lichaam en bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. 
 
Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, 
dankte U, brak het, gaf het hun en zei: “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven 
wordt.” 
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: “Neemt deze beker en drinkt hier allen 
uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden.” Daarna zei Hij tot hen: “Blijft dit doen om Mij te gedenken.” 
Verkondigen wij het mysterie, de kern van ons geloof. 
 
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
P: Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Heilige Vader in de 
hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde, samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven maar Gij 
hebt Hem nieuw leven gegeven. Daarom zeggen wij: 
 
Allen: Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U. 
 
P: Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 
 
Allen: Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U. 
 
P: Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet 
voorbij. 
 
Allen: Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U. 
 
(…) 
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P: Vader, Gij hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood, het lichaam van Christus, onze Heer; zo 
maakt Gij ons blij door de heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit brood ook sterk, en geef dat wij meer en meer 
gaan doen wat Gij van ons verwacht. Denk, Heer aan onze paus en bisschop. Help iedereen die leerling van uw Zoon wil 
zijn; laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen. God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij 
Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder, en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd 
gelukkig zijn. 
 
Allen: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van 
de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. AMEN. 
 

 
Onze Vader  
 
Huwelijkszegen 
 
Vredewens 
 
Communie 
 
Wanneer er in jullie huwelijksviering eucharistie wordt gevierd, krijg je als koppel eerst de communie 
uitgereikt. Voor deze bijzondere gelegenheid deel je meestal niet alleen het aangereikte brood, maar mag je 
ook delen in de wijn.  
 
 
5.5 SLOT 
 
Een lied, een bezinning en een dankwoord kunnen hier een plaats krijgen. Maak er weer iets persoonlijks van. 
Vanaf nu gaan jullie samen verder. Je kan ook hier nog iets van je herkenningsteken in verwerken. De 
voorganger sluit de viering af met een slotgebed, de zending en de zegen. Samen de kerk uit gaan kan onder 
begeleiding van feestelijke muziek of samenzang. 
 
Bezinning / Lied 
 
Neem een mooie tekst of luisterlied dat vanuit jullie liefde ons kan inspireren. Je vindt vele teksten in boeken 
en kaften. Ideaal om het thema van jullie viering nog eens aan bod te laten komen… 
 
Slotgebed 
 

 
Geef God,  
dat zij in hun moeilijke dagen  
genoeg nuchterheid opdoen  
om in hun zalige dagen  
niet overmoedig te worden 
en in hun zalige dagen  
genoeg warmte opdoen  
om in hun moeilijke dagen  
niet ontmoedigd te geraken 
door Christus onze Heer 
Amen.  
(L. Versteylen) 
 
 
Heer, onze God, 
de toekomst van … en … leggen wij in Uw handen. 
Zij hebben besloten om samen door het leven te gaan. Ga met hen mee en geef hen de kracht om open te staan voor 
elkaar, voor de wereld en voor U. Geef hen een blij hart vol eerlijke liefde dat de wereld verlicht. Laat hen trouw blijven 
aan wat zij vandaag aan elkaar beloofd hebben. Maak hen tot smaakvolle mensen en geef hen de gave om ook anderen 
gelukkig te maken. Amen. 
 
 
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. 
 

 
Zending en zegen 
 

 
… en …, 
kijken doe je met je ogen, zien met je hart,  
graag zien doe je met heel je persoon.  
Het is een levensgrote opdracht. 
Ga samen moedig op weg met de zegen van de Allerhoogste, Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest.  
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… en …,  
dat je mooie wegen mag gaan, met de wind in je rug en de zon op je gezicht. Dat je grond vruchtbaar mag zijn en je 
toekomst een weg van licht en liefde. Dat Hij jullie daartoe mag zegenen en ook ons tot zegen mag zijn: de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
 
De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en u te beschermen 
tegen gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer zij in u om u te troosten als u 
verdriet hebt. Hij omgeve u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u om u 
te zegenen. Zo zegene u God, vandaag, morgen en in eeuwigheid. Amen. 
 
 
... en …, 
mensen hebben mensen nodig  
om elkaar te dragen,  
om elkaar tot leven te brengen. 
Mensen hebben mensen nodig  
om voor elkaar op te komen,  
om samen te werken aan welzijn en geluk. 
Mensen hebben mensen nodig  
om te laten zien wie God is,  
een God van liefde! 
Zo sturen we jullie het leven in  
met de wens ‘maak er iets goeds van’.  
 
Daartoe zegene u en ons allen  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.  
En ga nu allen heen in vrede… 
 
 
Moge ogen van geliefden,  
het licht dat in jou schijnt ontsteken. 
Word een baken dat wegen wijst. 
Moge woorden van geliefden, 
de geest die in jou leeft versterken. 
Word een kracht die leven geeft. 
 
Moge kussen van geliefden, 
Het vuur dat in jou brandt ontvlammen. 
Word een gloed die wangen kleurt.  
(J. Maes) 
 
(+ hier moet nog een zegen bij) 
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6. Voorbeeld van een huwelijksviering 
 
 
OPENING 
 
Ontvangst 
 
Intredelied 
 
Verwelkoming voorganger  
 
In het leven van ieder van ons zijn er heel belangrijke ogenblikken, momenten waarop wij een besluit nemen 
dat de verdere gang van ons leven bepaalt. Jullie, … en …, kiezen ervoor om samen door het leven te gaan. 
Deze dag is daarvan de uitdrukkelijke bevestiging. Laten wij dan samen God danken voor het wonder van de 
liefde. Wij mogen bidden om kracht om dit wonder ‘wonder’ te laten zijn, ook morgen en overmorgen. 
 
Verwelkoming koppel 
 
Gebed om ontferming 
 
Voorganger: Elkaar oprecht liefhebben, is niet altijd even gemakkelijk. Bidden wij daarom om kracht: 
 
Lector: Dag na dag proberen wij gelukkig te zijn en elkaar gelukkig te maken. Vaak slagen wij er echter niet in. 
Dagelijks stoten wij op veel goede wil en tegelijkertijd op zwakheid, onmacht en nooit ophoudend verlangen. 
Help ons over de zwakheden van anderen heenstappen en eigen onmacht te erkennen. Schenk ons de moed 
om telkens weer opnieuw te beginnen. Heer, zie naar ons om. 
Voorganger: Moge de goede en barmhartige God zich over ons ontfermen, onze harten en gedachten 
bezielen en ons geleiden naar een vreugdevol en eeuwig leven. Amen. 
Openingsgebed  
 
Voorganger: God van liefde, uit ontelbare mensen hebt Gij N… en N… geroepen voor elkaar. Gij hebt hen 
samengebracht en ziet iets in hun liefde. Op hen rust nu de levensgrote taak om elkaar gelukkig te maken en 
een thuis te scheppen voor elkaar. Schenk hen daartoe de kracht en zegen hen met uw grenzeloze liefde. Wij 
vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
 
WOORDDIENST 
 
Eerste lezing: 1 Korintiërs 12, 31 – 13, 8a 
 
Lector:  
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe: 
 
Broers en zusters, streef naar de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg, die verheven is boven alles. Al 
spreek ik de taal van engelen en mensen, maar ik heb de liefde niet: ik ben slechts schallend koper, een 
rinkelende tamboerijn. Al ben ik een profeet, ziende het onzienlijke, in alles ingewijd, en is mijn geloof zo groot 
dat ik bergen verzet, maar heb ik geen liefde – ik ben niets. En geef ik alles weg, en laat mij martelen als het 
moet, 
heb ik geen liefde, het dient mij tot niets. Liefde is ruimte geven, tijd laten, goedheid en geduld. Liefde is niet 
kleinzielig, jaloers of hebzuchtig. Ze laat zich niet gelden, ze is niet ijdel of hoogmoedig. Ze doet niets voor het 
oog van de mensen. Wie liefheeft, is niet belust op zichzelf. Liefde wordt niet verbitterd, liefde vindt niets 
onvergeeflijk. Onrecht maakt haar droef, waarheid maakt haar gelukkig. Liefde houdt stand tegen alles: 
telkens weer gelooft zij, alles verdraagt zij, altijd opnieuw vol hoop. Nooit bezwijkt de liefde. 
 
Tussenzang of muziek 
 
Evangelie  
 
Homilie 
 
(Geloofsbelijdenis) 
 
 
HUWELIJKSRITUS 
 
Oproep getuigen 
Bruid en bruidegom staan recht.  
De getuigen nemen plaats links en rechts van hen. 
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Ondervraging 
 
Voorganger: Beste N… en N…, we zijn nu aan het belangrijkste ogenblik gekomen van deze viering. Jullie gaan 
uw trouwbelofte uitspreken voor deze verzamelde gemeenschap. We vragen aan God, onze Vader, dat Hij uw 
woorden aanneemt en uw beide namen samen schrijft in de palm van zijn hand, dat Hij uw verbond bezegelt 
en u aan elkaar schenkt als man en vrouw. 
 
Mag ik u dan ook vragen te antwoorden op de volgende vragen: 
 
Voorganger: N… en N…, zijt gij uit vrije wil en met de volle instemming van uw hart naar hier gekomen om met 
elkaar te trouwen? 
 
N en N: Ja, dat zijn we. 
 
Voorganger: Zijt gij bereid als gehuwden elkaar lief te hebben en te waarderen, al de dagen van uw leven? 
 
Nen N: Ja, dat zijn we. 
 
Voorganger: Zijt gij bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in uw liefde te laten delen 
en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden? 
 
N en N: Ja, dat zijn we. 
 
Trouwbelofte 
 
Voorganger: Mag ik u vragen om elkaar de rechterhand te geven en hier in deze gemeenschap voor uw 
familie en vrienden, voor de kerk en voor God uw trouwbelofte uit te spreken. 
 
Bruidegom:  
N…, ik wil uw man zijn 
en ik beloof u trouw te blijven 
in goede en kwade dagen, 
in armoede en rijkdom, 
in ziekte en gezondheid. 
Ik wil u liefhebben en waarderen 
al de dagen van mijn leven. 
 
Bruid: 
N..., ik wil uw vrouw zijn 
en ik beloof u trouw te blijven 
in goede en kwade dagen, 
in armoede en rijkdom, 
in ziekte en gezondheid. 
Ik wil u liefhebben en waarderen 
al de dagen van mijn leven. 
 
Kerkelijke bevestiging 
 
Voorganger: Voortaan zal de kerkgemeenschap u beschouwen als gehuwden. Moge de Heer uw huwelijk 
bevestigen en uw leven zegenen. 
U allen hier aanwezig neem ik dan ook als getuigen van deze heilige verbintenis. Wat God verbonden heeft, dat 
zal de mens niet scheiden. 
Allen: Amen! 
 
Ringen 
 
Voorganger: Heer, in uw naam zegenen (+) wij deze ringen. Laat N… en N… dit sieraad dragen als herinnering 
aan het ja-woord van deze dag. Dat zij in uw vrede leven en het geluk vinden in hun liefde voor elkaar. 
 
Bruidegom:  
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. 
 
Bruid:  
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. 
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Ondertekening van het huwelijksregister 
 
Bruid en bruidegom, de twee getuigen alsook de voorganger ondertekenen het huwelijksregister. 
 
Lied of muziek 
 
Huwelijkskaars 
 
Bruid en bruidegom ontsteken de huwelijkskaars. 
 
Voorganger: 
Heer onze God, zegen (+) deze kaars. 
Moge ze een herinnering zijn aan deze feestelijke dag, waarop N… en N… zich voor gans hun leven 
aan elkaar hebben gegeven.  
Dat deze jonggehuwden het vuur van de liefde brandend houden naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon, het 
licht der wereld, onze Koning en Heer 
voor tijd en eeuwigheid. 
AMEN. 
 
Voorbede 
 
Voorganger: Laat ons bidden tot God, onze Vader. Hij alleen kan voltooien, het verbond van liefde dat hier 
vandaag bezegeld wordt. 
 
Lector: Voor N… en N…,  
dat hun liefde van dag tot dag mag toenemen en dat zij ook in pijn en teleurstelling trouw blijven aan elkaar. 
Laat ons bidden. 
 
Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 
Lector: Voor de ouders van deze jonggehuwden, voor het gezin waarin zij zijn opgegroeid en voor allen die hen 
met liefde en zorg hebben omringd. Laat ons bidden. 
 
Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 
Lector: Voor allen die de warmte en de genegenheid van een gelukkig gezin missen, dat zij ergens steun en 
gastvrijheid vinden. Laat ons bidden. 
 
Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 
Lector: Voor alle overleden familieleden en vrienden, die deze dag niet meer onder ons beleven. Mogen zij 
delen in Gods oneindige liefde. Laat ons bidden. 
 
Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 
Voorganger: Barmhartige God, luister naar datgene wat er leeft in ons hart. Wees ook deze gehuwden nabij 
in hun liefste wensen en diepste dromen. Door Christus onze Heer.  
AMEN. 
 
 
TAFELDIENST 
 
Gebed over de gaven  
(valt weg bij een huwelijk in gebedsdienst) 
 
Dankgebed 
(valt weg bij een huwelijk in gebedsdienst) 
 
Onze Vader 
 
Voorganger: Laat ons vol vertrouwen bidden tot God, onze Vader,  
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. 
 
Allen:  
Onze Vader, 
die in de hemelen zijt, 
geheiligd zij uw Naam. 
Uw Rijk kome. 
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
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En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren. 
En leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. 
AMEN. 
 
Huwelijkszegen 
 
Voorganger: God,  
behoed de liefde van de geliefden, 
Gij 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 de liefde lijden is, 
dat geven leven doet. 
 
Geef hen 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) 
 
Communie  
(valt weg bij een huwelijk in gebedsdienst) 
 
 
SLOT 
 
Lied of muziek 
 
Bezinning 
 
Lector: Liefhebben … 
is samen een waagstuk beginnen waarvan je weet dat het de moeite waard is. Het is samen op zoek gaan 
langs een stille weg. Het is iets waar je verstand maar moeilijk bij kan. Het is wanneer je hart op volle toeren 
gaat draaien. 
 
Liefhebben, 
is afscheid nemen van je eigen ik, is met moed in je handen naar de ander toegaan, met de hoop dat hij je 
neemt zoals je bent. 
 
Liefhebben, 
is beseffen dat je alleen niet aankan, wat je met twee wel aankan. 
 
Slotgebed 
 
Voorganger:  
Heer God, wij danken U voor N… en N…, 
die nu als man en vrouw hun levensweg vervolgen. 
Wij vragen U: wil het huwelijk dat Gij zelf hebt bekrachtigd met uw vaderlijke zorg begeleiden. 
Wil hen, die Gij in uw trouw verbonden hebt, voor altijd in uw vrede bewaren.  
Door Christus onze Heer. 
AMEN. 
 
Dankwoord 
 
Zending en zegen 
 
Lied of muziek 
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7. Inspirerende kaften, werkboeken en websites 
 
 
7.1 WERKMAPPEN EN BOEKEN DIE JE KAN LENEN 
 
Werkmap huwelijksvieringen. Trouwen doe je zelf.  
Gezinspastoraal Bisdom Brugge. 

 
Wij gaan trouwen. Werkboek huwelijksvieringen. 
Gezinspastoraal Brussel. 
 
Wanneer je gaat trouwen voor de kerk. 
Diocesane Commissie voor Liturgie Bisdom Antwerpen. 
 
Vijf modellen voor een huwelijksviering  
met een gebedsdienst. 
Gezinspastoraal Bisdom Brugge. 
 
 
7.2 INERESSANTE WEBSITES 
 
Achtergrond, vorming, viering, inspiratie,… 
www.gezinspastoraal.be  
www.huwelijksvoorbereiding.be 
 
Evangelie zoeken? 
www.willibrordbijbel.nl 
 
Voorbeelden van vieringen: 
www.4ingen.be  
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