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  Deborah 
  & 
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Zaterdag 

17 juli 2010 
Sint-Niklaaskerk,  Lochristi 



Intredelied  It’s probably me (Sting), She (Elvis Costello) 
 

Verwelkoming 
Priester  

Van harte welkom, Deborah & Andy 
Van harte welkom ook familieleden, kennissen en vrienden. 
Wij zijn blij en dankbaar dat wij getuigen mogen zijn van dit 
mooie moment in jullie leven. Wij zijn uitgenodigd stil te worden 
bij dit wonder gebeuren. Vandaag worden jullie ‘man’ en ‘vrouw’. 
Jullie zijn naar hier gekomen om de liefde die jullie al een paar jaar 
hebben opgebouwd, nu openlijk uit te spreken. 
Vandaag beloven jullie plechtig deze liefde zichtbaar en tastbaar 
gestalte te geven in duizend kleine dingen. In een glimlach, in een 
goed woord, in een compliment, in een dankbare zoen, maar vooral 
in het respect van twee mensen met hun eigen zijn, die elkaar 
kunnen aanvaarden en waarderen in hun verschillend zijn. 

 

Vergevingsmoment 
Priester 

“Van elkaar houden” is de kunst elkaar  
steeds te zien met nieuwe ogen. 
“Van elkaar houden” ligt in kleine dingen, ogen die je begrijpend 
aankijken, oren die stil naar je luisteren, een hand die zacht door 
je haren streelt, het gevoel dat iemand aan je denkt, je veilig en 
geborgen weten, kleine dingen in je leven grote waarden en kansen  
geven. “Van elkaar houden” betekent leren vergeven. 

 

Lezer – David 
Vergeven is iemand bevrijden, 
iemand de kans geven nieuw te worden. 
Vergeven is iemand de hand reiken, 
om over de zwakheid heen te geraken. 
 

Vergeven is zon brengen, is de muur afbreken, 
is een brug bouwen, is terug contact opnemen. 
 

Vergeven is de andere weer zo graag zien als jezelf. 
Vergeving vragen is de eigen pretentie op zak steken en 
bekennen dat je liefde nodig hebt. 
Vergeven is nog eens de liefde gelijk geven !  



 

Lied   Iris (Goo Goo Dolls) 
 

Openingsgebed 
Priester 

Heer, 
hoe fijn zit alles toch in elkaar, 
hoe heerlijk is het, dat in nood 
de ene mens de andere de hand kan reiken. 
 
Heerlijker is het nog, 
dat deze handen elkaar zo vast kunnen drukken, 
dat ze ineens bij elkaar horen. 
Twee worden één. 
 
De ene hand leidt de andere, 
koestert die en beschermt tegen elk gevaar. 
De andere hand geeft enkel warmte en liefde. 
 
God, 
Wij vragen U. 
Geef Deborah & Andy handen vol warme levenskracht, 
maak dat ze een leven lang de handen in elkaar kunnen leggen. 
Zo zullen ze gelukkig kunnen terugblikken op wat ze 
samen van het leven gemaakt hebben. 

 



 

Eerste lezing 
Lezer – Lien 

Dagelijkse liefde: 
Over liefde is gedacht, gesproken, geschreven, gezongen. 
Liefde is in de verf gezet, afgebeeld, gefilmd. 
Maar liefde is een werkwoord, een actief en passief werkwoord. 
 
’s Morgens samen ontbijten, 
kussen bij het vertrekken naar het werk, 
bellen naar elkander voor een korte babbel, 
elke dag veel van hetzelfde, vele jaren lang. 
 
En toch is ze helemaal anders, elke dag. 
Liefde is niet te maken, het is een gave 
aan elkaar, die in de tijd veranderd. 
Daarom geeft men liefde tijd, 
in een tijd, waar tijd geld is. 
 
Liefde is voelen, tasten, spelen; 
Liefde is een woord, maar nooit volledig; 
Liefde is zorgen voor kinderen en kleinkinderen. 
En zoveel andere, tot men op een morgen zegt: 
“Het is tijd om weer meer voor elkaar te zorgen.” 
 
Liefde is leven, samenleven, liefst levenslang. 
 



 

Lied   Magie (Philippe Robbrecht) 
 

Evangelie 
Uit het evangelie van Mt. 25, 35 - 40 
Priester 

Kom en wees deelgenoot in mijn leven, 
want jij hebt mij ontmoet en bemind in alles en in allen. 
Ik was in nood en jij had tijd om mij te onthalen 
in het drukste van je werk. 
Ik benadeelde je en jij vergaf me. 
Je hield geen wrok in je hart. 
Ik was ziek en je luisterde naar mij, met je warme lach. 
Ik stond alleen, maar jij stond op, kwam naar mij 
als een echte vriend. 
Ik werd geminacht en jij bleef mij liefhebben, 
heel mijn persoon zoals ik was. 
Toen daalde ik af, en jij kwam mij vinden 
met je trouwe liefde van elke dag. 
Kom , wees deelgenoot van mijn leven, 
want jij het mij ontmoet en bemind in alles en in allen. 

 



 

Homilie 
 

Trouwbelofte 
Priester 

Deborah & Andy 
Jullie hebben allebei iemand gevonden waarop je kan vertrouwen, 
iemand die achter je staat. 
Tussen jullie beide groeide er genegenheid, vriendschap en liefde. 
“Wij” werd belangrijker dan “ik”. 
Samen willen jullie een leven opbouwen. 
Nog bijna alles van die toekomst is verborgen voor jullie ogen. 
Maar in alles wat er gebeuren kan, zal jullie huwelijksliefde 
steeds groeien. 
We zijn nu aan het mooiste moment van deze viering gekomen. 
 
Deborah & Andy, mag ik jullie dan vragen voor God en de 
aanwezige kerkgemeenschap uw jawoord uit te spreken? 
 
Zijn jullie uit vrije wil en met volle toestemming van je hart, 
naar hier gekomen om met elkaar te trouwen? 

 

Deborah & Andy 
Ja 

 

Priester 
Zijn jullie bereid elkaar te aanvaarden als man en vrouw en 
in liefde voor elkaar te leven? 

 

Deborah & Andy 
Ja 

 

Priester 
Zijn jullie bereid kinderen als een geschenk uit Gods hand te 
aanvaarden, hen in jullie liefde te laten en hen in de Geest van 
Christus en zijn Kerk op te voeden? 

 

Deborah & Andy 
Ja 



 

Zegening van de ringen 
Priester 

Het mooiste symbool van de liefde is de ring, zonder begin en 
zonder einde. Steeds rond en steeds verder, 
eindeloos, zoals jullie liefde. 
Heer, zegen deze ringen, laat ze voor Deborah & Andy een 
voortdurende herinnering zijn aan het jawoord van deze dag. 
Dat ze gedragen worden in trouw en liefde voor elkaar. 

 

Andy 
Deborah 
Neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw. 
Hij betekent mijn liefde, mijn hart en  
verbondenheid met jou. 
Weet dat ik bij je ben en dat ik van je hou, voor altijd. 

 

Deborah 
Andy 
Neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw. 
Hij betekent mijn liefde, mijn hart en  
verbondenheid met jou. 
Weet dat ik bij je ben en dat ik van je hou, voor altijd. 

 

Priester 
Voortaan horen jullie bij elkaar als man en vrouw. 
Moge jullie liefde en eenheid steeds sterker worden, 
dag na dag, jaar na jaar. 

 



 

Zegening van de huwelijkskaars 
Priester 

Heer, zegen deze huwelijkskaars. Moge dit gewijde teken licht 
en warmte brengen in het gezin dat het bewaart. 

 

Lezer-Farah 
Mijn vlammetje wil erbij zijn bij jullie huwelijk. Ik ben meer dan 
een geschenk. Ik ben een stille getuige in het huis van jullie liefde. 
 
Wanneer je volop gelukkig bent, wanneer het feest is in jullie huis, 
steek me dan aan. Ik wil delen in jullie 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 wilt 
en je armen worden stijf, steek me dan aan. 
 
Mijn vlammetje is een duidelijk teken in huis. Het spreekt een 
speelse taal die de ander dadelijk verstaat. 
 
Ik ben jullie huwelijkskaars. Ik hou van jullie beiden. 
 
Laat me branden als het moet, totdat jullie samen, wang tegen 
 wang, mijn Vlammetje doven kunnen. Dan zeg ik je dankbaar:  
“Tot een volgende keer”. 

 

 

 

 
  



 

Ondertekenen van het huwelijksregister 
Priester 

Mag ik de gehuwden en de getuigen van Deborah & Andy 
nu uitnodigen om het register in naam van de aanwezige 
gemeenschap te ondertekenen. 

 

Lied   The promise you made (Cock Robin) 

 

Voorbeden 
Priester 

Liefde bestaat niet uit grote woorden, maar uit kleine dingen. 
Bidden wij, met en voor elkaar, om een liefde die nooit verloren gaat. 

 

Lezer-Lien 
Laten we bidden voor Deborah & Andy dat ze samen een mooie 
toekomst tegemoet gaan. Dat ze tijd voor elkaar blijven maken en  
elkaar ook de ruimte geven om zichzelf te zijn. Dat zij het wonder 
van de liefde elke dag opnieuw in elkaar mogen ontdekken. 
Laat de sterke vlam van hun liefde nooit verzwakken of doven 
zodat zij altijd een lichtje zijn voor elkaar en voor vele mensen. 

 

Allen  Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

Lezer-Lien 
Voor de ouders van Deborah & Andy, die hen met warmte en zorg 
hebben grootgebracht, die hen de vrijheid hebben gegeven om hun 
eigen weg te gaan. Dat ze deze dag zien als een dankjewel voor al 
het moois dat ze hen gegeven hebben. Laat ons bidden. 
 

Allen  Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

Lezer-Lien 
Laten we ook een moment stil maken in ons hart voor hen die dit 
feest niet meer kunnen bijwonen. We zullen hen nooit vergeten en 
altijd dankbaar blijven voor wat ze ons bijgebracht hebben. Dat zij  
op deze dag, als dankbare getuigen van ons geluk met ons  
verenigd mogen zijn. 
Laat ons bidden. 

 



Allen  Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 
Lied   Lucky (Jason Mraz & Colbie Caillat) 
 

Gebed over de gaven 
Priester 

God, 
Er zijn weinig dingen die ons zo dicht bij elkaar brengen, als 
samen aan tafel gaan in een huis dat een echte thuis is voor  
iedereen die er woont en binnenkomt. 
Een tafel met brood en wijn is het teken van een gezin dat samen  
is, het  teken van mensen die delen met elkaar. 
 
Laat Deborah & Andy beseffen dat ze elkaar ‘broodnodig’ hebben,  
dat ze voor elkaar het leven vreugdevol maken  
als wijn voor een feest. 

 

Groot dankgebed 
 

Priester  De Heer zijt met U 
 

Allen  En met uw geest. 
 

Priester  Verhef u hart. 
 

Allen  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 

Priester  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
 

Allen  Hij is onze dankbaarheid waardig. 



 

Onze Vader 
Priester 

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 
Priester 

Vader, 
Zegen hun ogen, dat ze elkaar er nog liever mee  
mogen zien dan tevoren. 
Zegen hun oren, dat ze elkanders lieve woorden mogen horen. 
Zegen hun mond, dat ze er lief en teder mee mogen zijn, en dat ze 
er elkaar vaak mee zouden mogen toelachen. 
Zegen hun handen, dat ze zich nog meer zouden mogen sluiten, 
om elkaar heen. 
Zegen hun voeten, dat ze er vaak mee naar elkaar toe zouden 
mogen komen. 
Zegen gans hun lichaam, dat ze nog heel lang een teken van 
liefde en tederheid mogen zijn voor elkaar. 

 

Communie 
Priester 

Andy, breek dit brood en deel het met je vrouw als teken dat je je 
hele leven met haar wil delen. 
Deborah, neem deze beker en geef hem door aan je man als teken dat 
je alle vreugde en zorgen met hem wil delen. 

 

Lied   Kissed by a rose (Seal)  
 

Vredeswens 
Priester 

Deborah & Andy, 
Mag jullie leven zijn als de groei van twee bomen die dicht bij  
elkaar staan. Ze verstrengelen hun takken en toch ontnemen ze 
elkaar het zonlicht niet. Mag jullie leven zijn als een leven  



dat je droomde. 
Amen.



 

Bezinning 
Lezer-Farah 

In het huwelijk zijn de kleine dingen de grote dingen… 
Het is nooit “te oud” om hand in hand te lopen.  
Het is eraan denken, van minstens één keer per dag  
“Ik hou van jou” te zeggen. 
Het is nooit boos naar bed gaan. 
Het is een gemeenschappelijk gevoel te hebben voor waarden en 
doelen. 
Het is samen de wereld in de ogen kijken. 
Het is een cirkel van liefde vormen die de hele familie omarmt. 
Het is woorden van waardering spreken,  
En op attente manieren dankbaarheid tonen. 
Het is kunnen vergeven en vergeten. 
Het is elkaar de ruimte kunnen geven om te groeien. 
Het is samen zoeken naar het goede en het mooie. 
Het is niet alleen de juiste persoon “trouwen”, 
Het is de juiste partner “zijn”. 

 

Slot van de dienst 
 

Slotgebed 
Priester 

Heer 
Wij danken U voor deze mooie dag. 
Gij hebt Deborah & Andy aan elkaar gegeven om samen de weg door 
het leven te gaan. Maak dat zij hun schip recht door zee sturen, dat 
zij kronkels van hun levensweg veilig doorkomen en dat zij steeds 
weten te genieten van de vreugde en het geluk dat zij vinden bij 
elkaar en bij anderen. 

 



 

Zending en zegen 
Priester 

Deborah & Andy 
 
Proficiat 
 
Het samenleven is begonnen… 
 
Als jullie straks feestvieren, weet dan waarom,  
want dit is een dag om nooit te vergeten.  
 
Trouwen is niet iets van een dag of een uur, het is een 
opdracht voor een heel mensenleven. 
 
Probeer iedere dag opnieuw met elkaar te trouwen. 
 
Daartoe zend en zegen ik jullie in de naam van de Vader,  
de Zoon en Heilige Geest. 
 
Amen 

 

Lied   You’ll be in my heart (Phil Collins) 

 



 

Dankwoordje 
 

 

Met heel ons hart danken wij 
 

Onze ouders en grootouders…  
Voor de kansen en de steun die ze ons geven. 
Voor het mogelijk maken van onze dromen. 

 
Onze broers en zussen… 

Voor alles wat ze voor ons doen en betekenen. 
 

Onze getuigen… 
Voor het enthousiast mee toeleven naar deze speciale dag. 

 
Onze deken 

Voor zijn openheid en mooie viering. 
 

Onze lezers 
Voor het moedig voorlezen van de teksten. 

 
Onze familie en vrienden 

Voor het helpen bij het in elkaar zetten van deze dag. 
Om erbij te zijn en deze mooie dag te vieren, samen met ons. 

 
 

Deborah & Andy 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Je bent mijn dag 
Ik ben jouw nacht 

Samen zijn we vierentwintig uren 
 

Ik ben jouw lach 
Jij bent mijn kracht 

Samen kunnen we dit laten duren 
 

Ik ben jouw lucht 
Jij bent mijn land 

Samen vormen we een heelal 
 

Jij bent mijn dag 
Ik ben jouw nacht 

Samen maken wij een heel leven 
 

Ik ben jouw lach 
Jij bent mijn kracht 

Heerlijk dat ik dit aan jou mag geven 
 
 
 
 
 
 

Deborah & Andy 
zaterdag 

17 juli 2010 


