
De rode draad

…is soms zoek

In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar een ‘rode draad’ in de huwelijksviering.
Misschien vind je inspiratie in andere huwelijksvieringen, maar zet niet zomaar
teksten bij elkaar waarbij de rode draad niet meer te vinden is.

…is de liefde

Jullie ‘levensdraad’ wordt 
aan elkaar aangereikt en opgenomen, 
door de gemeenschap meegedragen,
opgenomen in het netwerk van Gods liefdesverbond.

… wordt gesymboliseerd door…

Geef jullie viering een eigen kleur door een teken of symbool als een rode draad doorheen je
viering te verweven. De teksten sluiten best aan bij dit symbool.
Soms kan je het symbool ook in het kerk plaatsen tijdens de huwelijksviering.

Ook als je ervoor kiest om niet zelf een boekje te maken, is het aangewezen om een rode draad
te vinden. Zo kan de priester een persoonlijke toets aan jullie huwelijksviering geven.

Hieronder vind je drie uitgewerkte voorbeelden van een rode draad:
Voorbeeld 1: Trouwen is… de grond vruchtbaar maken (of: Een hart heeft 4 kamers)
Voorbeeld 2: Trouwen is… een boom planten
Voorbeeld 3: Steengoed !

Daarnaast vind je een lijst van mogelijke symbolen met bijhorende bijbelteksten die je kan
gebruiken als inspiratie voor jullie eigen rode draad.

Meer keuzeteksten vind je op de gratis cd-rom die je kan verkrijgen bij één van onze pastoors of
via petra.mussche@scarlet.be

Veel succes !

(Bron: “Trouwen doe je zelf !”,  Dienst gezinspastoraal bisdom Brugge)



 Voorbeeld 1: Trouwen is… de grond vruchtbaar maken

Bij dit thema wordt een huwelijksrelatie vergeleken met het
vruchtbaar maken van een onbewerkt stuk grond. De rode draad
doorheen de viering zijn de vier kamers van het hart. 
Drie kamers hebben slechte grond met distels, rotsen en wegen.
Deze kamers worden symbolisch aangereikt in het gebed om
vergeving. Je kan enkele vrienden vragen om deze symbolen
vooraan te zetten en een stukje van het vergevingsgebed te lezen.
Slechts één kamer bevat goede aarde: die wordt aangereikt bij de
trouwbelofte door het bruidspaar.

Gebed om vergeving

Priester: N. en N. zijn de vruchten van de relatie van hun ouders. Beiden hadden ze het geluk
dat deze voor het grootste deel uit vruchtbare grond bestond.
Nu worden N. en N. verplant in een ander stuk grond, dat nog bijna niet bewerkt is, waar ze
verder aan hun liefde zullen werken.
Dat onbewerkt stuk grond, dat hun relatie voorstelt, moeten zij proberen zo vruchtbaar mogelijk
te houden. Want in elke relatie, op elk stuk grond, groeien er distels, lopen er wegen of ligt er
een stuk rots.

Lector: De weg. Soms leven we veel te oppervlakkig, niks dringt nog door tot de diepte. We
staan niet altijd stil bij wat de ander denkt of voelt. We horen het nieuws van de ander, maar het
treft ons niet, we vergeten het weer. 

Allen: Geef mij een hart, een nieuw en levend hart. Heer, neem dat zwakke hart toch van mij
weg. Geef mij een hart, een nieuw en moedig hart.

Lector: De rots. Soms proberen we vol goede moed te streven naar ons ideaal. Maar door
tegenkanting, onverschilligheid of verzet geven we ontgoocheld de strijd op. De volgende keer,
beginnen we, overmand door angst, onmacht of verdriet er niet meer aan. Onze gevoelens zijn
verhard. 

Allen: Geef mij een hart, een nieuw en levend hart. Heer, neem dat zwakke hart toch van mij
weg. Geef mij een hart, een nieuw en moedig hart.

Lector: De distels. Zelfs als we duidelijk de wensen, verlangens of noodkreten van de ander
gehoord hebben, kiezen we toch voor onze eigen pleziertjes. De ander blijft in de kou staan. 

Allen: Geef mij een hart, een nieuw en levend hart. Heer, neem dat zwakke hart toch van mij
weg. Geef mij een hart, een nieuw en moedig hart.

Priester: We moeten er dus voor zorgen dat waar een weg ontstaat die weer uitgebroken wordt,
waar distels groeien, die verdelgd worden en waar zich rotsen vormen die in gruis gekapt
worden. Zodat de gezonde grond de bovenhand haalt. Telkens opnieuw moeten we elkaar
vergeven voor de keren dat we toch rots, distel of weg waren.
Allen: Amen.



Eerste lezing (Jesaja 55, 10-13)

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 
  
zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil
en te volbrengen wat ik vraag. 

Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,
en alle bomen zullen in de handen klappen. 
Doornstruiken maken plaats voor cipressen,
distels voor mirtestruiken.
Zo zal de Heer zich roem verwerven,
het is een eeuwig en onvergankelijk teken.

 
Evangelie (Marcus 4, 3-8.20)

Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op
de weg, en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar
maar weinig aarde was. Het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen.
Toen de zon opkwam verschroeide het jonge groen en omdat het geen wortel had droogde het
uit. Weer ander zaad viel tussen de distels. De distels schoten op en verstikten het en het bracht
geen vrucht voort. Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht
voortbrachten: ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommige leverden het
dertigvoudige op, andere het zestigvoudige en weer andere het honderdvoudige.
Er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en
aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer
anderen honderdvoudig.’

Trouwbelofte

Priester: Mag ik u dan vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in deze gemeenschap
voor uw familieleden en vrienden, voor de kerk en voor God uw trouwbelofte uit te spreken?

Bruid & Bruidegom: 
we hebben samen reeds veel gepraat 
over die plek van geluk waar het goed is om te leven.
Een plek met goede aarde
waar onze liefdeszaadjes wortel kunnen schieten
en vruchten kunnen dragen.



Bruidegom: N, 
ik wil je man zijn
ik wil samen met jou op zoek gaan naar die plek,
en samen de grond bewerken.
En ook wanneer distels of rotsen of harde wegen
het werk moeilijk maken,
wil ik je trouw blijven en volhouden.
Ik wil onze liefde op die plek zaaien
en samen met jou de vruchten, onze kinderen, opvoeden.

Bruid: N, 
ik wil je vrouw zijn
ik wil samen met jou op zoek gaan naar die plek,
en samen de grond bewerken.
En ook wanneer distels of rotsen of harde wegen
het werk moeilijk maken,
wil ik je trouw blijven en volhouden.
Ik wil onze liefde op die plek zaaien
en samen met jou de vruchten, onze kinderen, opvoeden.

Voorbeden

Priester: Zoals de regen de grond bevrucht, zo vruchtbaar is ook Gods woord. Laten we daarom
bidden voor een vruchtbare liefde van deze jonggehuwden.

Lector: Dat zij standvastig blijven in hun trouw, dat hun liefde van dag tot dag mag groeien, dat
ze heel veel jaren met elkaar gelukkig leven dat God steeds bij hen de vriend aan huis mag zijn.
Laat ons bidden...

Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Lector: Dat zij bij de Bron van alle leven kracht zoeken en vinden om het leven voort te zetten in
vruchtbaarheid en hun kinderen een warme thuis te schenken. Laat ons bidden...

Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Lector: Dat deze jonggehuwden waardering bewaren voor hun ouders, hun familieleden en
vrienden, voor allen die hen in het leven zijn voorgegaan en het geloof in hun hart hebben
gezaaid. Laat ons bidden...

Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Priester: Vader in de hemel, Gij hebt deze jonge mensen bij elkaar gebracht. Onder hun
huwelijksverbond hebt Gij Uw naam geschreven. Schenk hun Uw Geest als gids, zodat wat
deze jonggehuwden zaaien, mag vallen in vruchtbare grond.
Allen: Amen.



Huwelijkszegen

Laat ons bidden
dat de Heer in stand houdt
wat vandaag voor Hem werd begonnen.
Heer,
wij vragen uw zegen over N en N,
die elkaar vandaag trouw beloofden.
Geef hun
liefde en vrede,
aandacht en sterkte
en trouw in lief en leed,
geef hun eerbied voor elkaar in het leven van alle dagen,
standvastigheid in hun vertrouwen op U,
laat hen de krachtige grond zijn waarop de kinderen
die Gij hen toevertrouwt
gelukkig en blij kunnen leven; 
geef hun vele jaren van geluk met elkaar,
met hun kinderen
en met alle mensen die ze ontmoeten.

Bezinningstekst

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
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.



Slotgebed

Maar één keer leef ik Heer,
één enkele keer ga ik als zaaier
door de velden van dit leven.
Ik wil geen onkruid zaaien,
geen eendagsbloemen langs de weg,
maar graan dat onze diepste honger stilt.
Leg in mijn handen, Heer,
het graan van Uw liefde
en toon het veld waarop ik zaaien mag.
Met Uw genade zal ik gaan,
uw liefde zaaien in de smalle voren van de tijd
en elke avond huiswaarts keren met lege handen,
maar vertrouwend op de oogst.
Wil, Heer,
mij geven wat daarvoor nodig is:
een groot geloof,
een rustig hart,
en heel veel liefde.
Amen.



Voorbeeld 2: Trouwen is… een boom planten

Een jong echtpaar plantten bij hun huwelijk de eerste boom in hun tuin. Ze
droomden dat het een prachtige boom zal worden, met stevige wortels, 
die heel goede vruchten zal dragen en aan de vogels veel nestruimte zal bieden.

Gebed om vergeving

Priester: Menselijke verhoudingen verlopen over goede en kwade dagen.
Daarom is het zinvol dat wij bij de aanvang van dit feest, 
proberen uit de grond van ons hart
elkaar vergeving te vragen en te schenken.

Lector: Bomen planten betekent ook instaan voor hun verzorging. 
Omdat wij niet altijd liefdevol geweest zijn voor elkaar, teveel bekommerd om ons zelf, niet
genoeg denkend aan het geluk van de anderen, vragen we: Heer, ontferm U over ons.

Allen: Heer, ontferm U over ons

Lector: Bomen die geen vruchten dragen, worden omgehakt. 
Omdat we te snel mensen hebben afgeschreven of gekwetst en te weinig nieuwe kansen gaven,
vragen we: Christus, ontferm U over ons.

Allen: Christus, ontferm U over ons

Lector: Een huwelijk is als een tuin met bomen. 
Omdat onze liefde klein en broos is en alle steun kan gebruiken, vragen we: Heer ontferm U
over ons.

Allen: Heer, ontferm U over ons

Priester: Laten wij elkaar vergeving schenken en we vragen de barmhartige God
ons in Zijn liefde op te nemen en ons heel ons leven te begeleiden. 
Allen: Amen.

Eerste lezing (Psalm 1, 1-3)
Wie de wet van de Heer volgt, wordt als een boom. En die wet is: liefhebben !

Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit, 
maar vreugde vindt in de wet van de Heer
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.



Evangelie (Lucas 13,6-9)

Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg,
maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die
vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put
alleen de grond uit.” Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik
de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het
komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.

Trouwbelofte

Priester: Wat een wonder ! Als een boom ging een tere vriendschap langzaam groeien om een
sterke band te vormen. Jullie raakten vertrouwd met elkaar,
verweven in elkaars gedachten en gevoelens: ‘ik’ werd ‘jij’ en ‘wij’.
Nu zullen jullie voor elkaar en voor al deze mensen uitspreken dat je elkaar trouw wil blijven voor
jullie hele leven. Je verlangt immers dat je huwelijk meer zou zijn dan een contract.
Nu vraag ik jullie: 
voelen jullie zich vrijdag om vandaag uit liefde voor elkaar te trouwen,
om man en vrouw te zijn
en een gelovig gezin te stichten met jullie kinderen ?

Bruid & Bruidegom: Ja !
Priester: Mag ik jullie dan vragen elkaar de rechterhand te geven om jullie trouwbeloften uit te
spreken ?

Bruidegom: N,
de eerste bomen in de tuin van ons huwelijk zijn geplant.
Ik weet nu nog niet hoe deze tuin er zal uitzien later,
maar ik beloof je de bomen altijd
voldoende water en verzorging te geven
opdat onze relatie steeds mooier en steviger zou worden.
En als er al eens een boom sterft
dan zal ik een nieuwe boom planten
en hem nog beter verzorgen opdat hij ook niet zou afsterven.
Ik beloof je steeds verder te werken aan die tuin,
aan een prachtig huwelijk, aan ons leven.

Bruid: N,
ik hou van je zoals je bent.
Ik wil je blijven liefhebben en waarderen,
elke dag een stukje meer.
Ruimte en vertrouwen wil ik je geven
zodat het mooiste in jou kan openbloeien.
Samen met jou wil ik bouwen aan een gelukkig leven,
een liefdevol gezin en een betere wereld.
In minder mooie momenten
wil ik met jou blijven werken aan onze relatie,
zodat we kunnen leren van onze fouten
en steeds meer naar elkaar kunnen toegroeien.



Voorbeden

Priester: Zoals de regen de grond bevrucht, zo vruchtbaar is ook Gods woord. Laten we daarom
bidden voor een vruchtbare liefde van deze jonggehuwden.

Lector: Dat zij standvastig blijven in hun trouw, dat hun liefde van dag tot dag mag groeien, dat
ze heel veel jaren met elkaar gelukkig leven dat God steeds bij hen de vriend aan huis mag zijn.
Laat ons bidden...

Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Lector: Dat zij bij de Bron van alle leven kracht zoeken en vinden om het leven voort te zetten in
vruchtbaarheid en hun kinderen een warme thuis te schenken. Laat ons bidden...

Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Lector: Dat deze jonggehuwden waardering bewaren voor hun ouders, hun familieleden en
vrienden, voor allen die hen in het leven zijn voorgegaan en het geloof in hun hart hebben
gezaaid. Laat ons bidden...

Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Priester: Vader in de hemel, Gij hebt deze jonge mensen bij elkaar gebracht. Laat hun leven zijn
als een boom, die goede vruchten draagt. Maak hun liefde sterk, zodat ze mag blijven groeien
en vruchten dragen, al de dagen van hun leven.
Allen: Amen.

Bezinningstekst

Wanneer ik morgen dood ga, 
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 steden, 
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 lief had 
als ik jou. Hans Andreus



Voorbeeld 3: Steengoed !

Bij dit thema wordt het verhaal van de kleine David als rode draad
gekozen. Hij versloeg de reus Goliat met enkele kiezelsteentjes.
De reus staat symbool voor alles wat de relatie bedreigt.
De stenen zijn bouwstenen waarmee jullie een stevige relatie
uitbouwen.

Gebed om vergeving

Priester: Met stenen kan je bouwen, huizen en wegen. Maar met stenen kan je ook gooien,
mensen kwetsen. Met stenen kan je ook de reuzen die de liefdesrelatie bedreigen, verslaan. We
bidden daarom om goede stenen.

Bruid: N, vergeef me omdat ik jou in de kou liet staan, omdat ik te veel met mezelf bezig was;
vergeef me omdat ik jou kwetste met mijn harde woorden, omdat ik zoveel voor mezelf opeiste,
en niet deelde met jou; vergeef me omdat ik ondankbaar was, en jouw liefde zo vanzelfsprekend
vond, terwijl ik het niet verdiende en jou geen liefde gaf.
Heer, ik vraag u, maak van de harde stenen, bouwstenen van geluk. Ontferm U over ons.

Allen: Heer, ontferm U over ons.

Bruidegom: N, ik wil je vergiffenis vragen voor alles wat ik verkeerd heb gedaan: kwetsende
woorden, boze reacties op onbenulligheden, je in de steek laten, er niet voor je zijn,… en nog
vele andere dingen; allemaal dingen waarvan ik veel spijt heb.
Christus, ik vraag u, maak van de harde stenen, bouwstenen van geluk. Ontferm U over ons.

Allen: Christus, ontferm U over ons.

Getuige: N. en N., als getuigen willen we je helpen om goede stenen te zoeken en te bouwen
aan een stevig liefdeshuis. Maar omdat de liefde kwetsbaar en broos is, Heer, vraag ik u, maak
van de harde stenen, bouwstenen van geluk. Ontferm U over ons. 

Allen: Heer, ontferm U over ons.

Priester: Goede God, wij vragen U, wees ons nabij wanneer reuzen ons geluk bedreigen en
schenk ons uw ontferming en kracht.
Allen: Amen.

Eerste lezing (1 Samuel 17, 17-50)

Op een dag zei Isaï tegen zijn zoon David: ‘Hier heb je een zak geroosterd graan en tien broden.
Breng die snel naar je broers in het legerkamp. Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem
een levensteken van hen mee terug.’ Saul was met de soldaten van Israël, onder wie Davids
broers, nog steeds gelegerd, tegenover de Filistijnen. De volgende ochtend kwam David juist bij
het wagenkamp aan toen het leger onder het aanheffen van strijdkreten de linies betrok. De
Israëlieten en de Filistijnen stelden zich in slagorde tegenover elkaar op. David gaf zijn spullen



af aan de foerier en haastte zich naar de gevechtslinie. Daar vond hij zijn broers en hij vroeg hun
hoe het met ze ging. Terwijl hij met ze aan het praten was, trad uit de Filistijnse gelederen de
kampvechter naar voren, Goliat uit Gat, en David hoorde hem de Israëlieten uitdagen zoals hij
dat elke dag deed. Bij het zien van Goliat renden de Israëlieten angstig weg. David vroeg aan de
soldaten die in zijn buurt stonden: ‘Wat gebeurt er met degene die die Filistijn daar verslaat en
Israël van deze schande bevrijdt?’ 
Davids vragen bleef niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul, en die liet hem bij zich
komen. David zei tegen Saul: ‘We hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer. Ik
zal met hem het gevecht aangaan.’ 
‘Maar je kunt hem toch onmogelijk aan,’ wierp Saul tegen. ‘Jij bent nog maar een jongen en hij is
al van jongs af aan gewend om te vechten.’ 
‘Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed,’ antwoordde David. ‘Wanneer er een leeuw of een
beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan,
overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen greep ik hem bij
zijn kaken en sloeg ik hem dood.’ ‘Ga dan,’ zei Saul tegen David, ‘en moge de Heer je bijstaan.’
Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen: een bronzen helm voor op zijn
hoofd en een borstkuras. Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen
te lopen, omdat hij aan zo’n zware uitrusting niet gewend was. ‘Ik kan hier niet mee lopen,’ zei
hij tegen Saul, ‘ik ben dat niet gewend.’ En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok,
zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de
Filistijn af, zijn slinger in de hand.
‘Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,’ sprak David, ‘maar ik daag jou uit
in de naam van de Heer. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig
heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie
aan ons uitleveren.’ Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan, maar
David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een
steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar
binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en
een steen.

 
Evangelie (Matteüs 7, 21. 24-27)

Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan,
alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.
Iedereen die deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een
verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de
bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte
het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet
naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand.
Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle
kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’

Trouwbelofte

Priester: 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. Mag ik u dan vragen elkaar de rechterhand te geven en
hier in deze gemeenschap voor uw familieleden en vrienden, voor de kerk en voor God uw
trouwbelofte uit te spreken?



Bruidegom: N, ik wil je man zijn.
Samen met jou wil ik een thuis bouwen van vrede en geborgenheid.
Ik wil voor je zorgen, ik wil je trouw blijven en beloof van je en onze kinderen te zullen houden
met al de liefde die ik bezit.

Bruidegom: N, ik wil je vrouw zijn.
Samen met jou wil ik een thuis bouwen van vrede en geborgenheid.
Ik wil voor je zorgen, ik wil je trouw blijven en beloof van je en onze kinderen te zullen houden
met al de liefde die ik bezit.

Voorbeden

Priester: Het huis dat gebouwd werd op de rots, wankelt niet. Laten we daarom bidden voor een
onwankelbare liefde van deze jonggehuwden.

Lector: Voor N en N, dat ze het wonder van de liefde elke dag opnieuw in elkaar mogen
ontdekken, dat hun huis een thuis mag zijn voor elkaar en voor allen die zij erin uitnodigen.
Dat zij elkaar bovendien tot steun en toeverlaat zijn in goede en kwade dagen. Laat ons
bidden...

Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Lector: Voor alle jonge mensen, dat zij zonder angst hun toekomst tegemoet gaan. Laat ons
bidden...

Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Lector: Voor allen die nood hebben aan de warmte en de genegenheid van een gelukkig gezin:
dat zij begrip en waardering, gastvrijheid en vriendschap vinden. Laat ons bidden...

Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Lector: Voor alle overleden familieleden die deze dag niet meer hebben beleefd, dat God hen
opneemt in de vreugde van Zijn vaderhuis. Laat ons bidden...

Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Priester: God, wees deze gehuwden nabij in hun liefste wensen, in hun diepste momenten, in
alles wat zij samen dromen. Wees Gij de band van hun liefde, de rots waarop zij hun gezin
bouwen. Door Christus onze Heer.

Bezinningstekst

Geef me je hand als ik de weg niet vind
als ik een kind ben
dat verdwaald is in de tijd
en als de lange reis
pas echt begint



wees dan de engel
die me leidt langs de stenen
en de kuilen naar een huis om in te schuilen
waar we lachen
om het huilen van de wind om te spelen en te eten
en alles te vergeten
en te weten
dat JIJ het bent.



Thema’s en symbolen voor de huwelijksviering

We geven hieronder een lijst van symbolen (in vetjes) en een bijhorend thema (in cursief).
Vervolgens staat een bijpassende eerste lezing en evangelietekst vermeld. De eerste drie
thema’s zijn de uitwerkte voorbeelden.
De volledige bijbelteksten en andere bijpassende gebeden en teksten, vind je op de CD-rom die
we gratis beschikbaar stellen. Vraag hem aan bij Petra Mussche (petra.mussche@scarlet.be).

Een hart met 4 kamers
Trouwen is… de grond vruchtbaar maken
Een huwelijksrelatie is iets dat moet bewerkt worden
Jesaja 55, 10-13 Zoals de regen de grond bevrucht, zo is Gods woord niet vruchteloos
Marcus 4,3-8 De parabel van de zaaier

Een boom
Trouwen is… een boom planten
Psalm 1, 1-3 Een boom geplant aan het water
Lucas 13,6-9 De onvruchtbare vijgenboom

Een steen
Steengoed !
1 Samuël 17,17-50 David verslaat de reus Goliat met een kiezelsteentje
Matteüs 7,24-27 Het huis op de rots

Zes kruiken
Liefde is… zoeter dan wijn
Hooglied 1, 2-4 Jouw liefde is zoeter dan wijn
Johannes 2,1-11 Jezus verandert water in wijn op de bruiloft van Kana

Twee handen
Trouwen is… elkaar vasthouden
Hooglied 8,6-7 Liefde is sterker dan de dood
Matteus 19, 3-6 Twee zullen één worden

Mosterdzaadjes
Trouwen is… klein beginnen
Ezechiël 17,22-24 Een klein twijgje en een grote boom
Marcus 4,30-32 Alles wat lang moet leven moet traag geboren worden en klein beginnen.

Een bootje
In het huwelijksbootje stappen, het is een wonder, af en toe is er storm....
Spreuken 30, 18-19 De liefde is even wonderlijk als de vaart van een schip op volle zee 
Marcus 4,35-41 De storm op het meer



Een gitaar
Liefde is muziek maken op zes snaren 
De snaren kunnen verwijzen naar de 6 delen van de trouwbelofte, samen vormen ze een
harmonieus en wondermooi geheel

1. ik wil je man/vrouw zijn
2. ik beloof je trouw
3. als het goed gaat (goede dagen, rijkdom, gezondheid)
4. als het minder goed gaat (kwade dagen, armoede, ziekte)
5. voor altijd
6. samen kinderen hebben

Psalm 150 Loof de Heer met muziek en dans
Matteus 19, 3-6 Zij zijn niet langer twee, maar één.

(pas wanneer de snaren samen een geheel vormen, klinkt het mooi)

Een muziekinstrument
Met muziek kan ik zeggen wat ik met woorden niet kan: ik hou van jou…
1 Kor 14, 7-11 De tonen vormen één melodie, zo kunnen we elkaar verstaan
Lucas 19, 37-40 De liefde (voor God) kan je het zwijgen niet opleggen

Een hart
met twee oren; twee vraagtekens worden één hart, een hart als een koekenbrood
1 Johannes 3, 18-24 God is groter dan ons hart.
Johannes 15,1-8 De wijnstok en de ranken 

Een oude koffer of kist
Trouwen is… van onschatbare waarde
1 Koningen 3,5.7-12 Koning Salomon bidt om wijsheid
Matteüs 13,44-45 De schat in de akker en de parel

Een pakje liefdesbrieven
Trouwen is… een blanco brief met een handtekening
Jes 49, 14-16a Onze namen staan in Gods hand geschreven
Johannes 15, 9-13 Gods liefdesbrief aan de mensen (Heb elkaar lief)

Schoenen of een knapzak aan een stok
Liefde is op weg gaan, een bergtocht, een reis
Genesis 24, 48-51 + 58-67 Hoe wegen van twee mensen bij elkaar uitkomen
Johannes 17, 18-26 Ik zend hen de wereld in. De liefde zal in hen zijn.

Boetseerklei
Liefde is… samen een kunstwerk boetseren
Genesis 2,18-25 De schepping van de mens
Matteüs 19, 3-6 God maakte hen man en vrouw en zij zullen één zijn



Een regenboog
Elke kleur heeft zijn eigen identiteit, toch vormen ze één boog
Boog is eigenlijk een cirkel, zoals de ringen, oneindige liefde. Ook Gods Liefde is oneindig. 
Genesis 9,8-17 Een regenboog als teken van het verbond tussen God en mens
Matteus 19, 3-6 Een goddelijk verbond

Een karrenwiel
Het huwelijk heeft vele dimensies, vele spaken verbonden met de centrale as: Liefde met
hoofdletter.
1 Kor 13, 1-13 Hooglied van de liefde
Johannes 15, 9-13 Heb elkaar lief

Twee witte duiven
Duif als beeld van de liefde en Liefde met hoofdletter
Hooglied 5, 1-2 Mijn liefste, mijn duif, mijn allermooiste
Lucas 3, 21-22 Gods zegen in de gedaante van een duif

Een vissersnet
Liefde is… mensenvisser worden
Liefde is… de goede kanten van elkaar liefhebben en de slechte kanten aanvaarden
Matteus 4, 18-22 De vissers lieten hun netten achter en volgden hem
Matteus 13, 47-48 Goede en slechte vis in het net


