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Intrede
Intredelied

Dirk Brossé, Nette’s theme

 



Welkomstwoord An & Andreas

An:

Liefste ouders en familie, beste vrienden,

Andreas en ik leerden elkaar een tiental jaar geleden kennen. De hoop zo ver te geraken als
vandaag was van in het begin erg groot, maar oorspronkelijk vooral erg fragiel – we waren
ook nog maar zestien. Het was bij momenten niet altijd even makkelijk – zo hebben we elkaar
tijdens onze studies tweemaal een half jaar moeten missen – maar gaandeweg hebben we
elkaar door en door leren kennen en waarderen. Ondertussen zijn we al erg lang samen, en is
onze liefde niet zomaar een vluchtige jeugdliefde gebleken. Dat we hier vandaag voor het
altaar staan, is voor ons dan ook een hoogtepunt van een lang verhaal waar we samen nog
iedere dag aan schrijven.

Andreas:

Dat we al enkele jaren samenwonen maakt dat deze dag minder een overgangsritueel is dan
de traditie het voorschrijft. In praktijk verandert er vanaf morgen immers niet zoveel. Toch
wil dit allerminst zeggen dat heel het gebeuren van vandaag leeg van betekenis is: we willen
onze keuze voor elkaar, die we allebei al zo vaak aan de ander hebben laten merken, ook
luidop uitspreken met jullie allen als onze getuigen. De ‘ja’ die we op tal van stille en meer
uitbundige wijzen al zo vaak tegen elkaar hebben gezegd, zal straks sterker dan ooit voordien
klinken. We heten jullie allemaal dan ook van harte welkom op deze viering.

 

Verwelkoming pastoor Luc

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 An en Andreas in elkaar dit geschenk vonden en besloten elkaar vandaag trouw te beloven,
heet ik jullie allen welkom op deze dag, die voor hen allebei van zo groot belang is. Laten we samen
God dankend bidden opdat hun liefde elke dag mooier en dieper mag worden, zodat zij bij elkaar
vervulling vinden van het diepe verlangen: elkaar gelukkig maken en goed zijn voor alle mensen

 

[kruisteken]

 

 

Verzoeningsmoment (Jo)

Willen spreken
en geen woorden over je lippen krijgen.
Willen strelen



en je hand stijf houden.
Willen glimlachen
en je gezicht vertrekken tot een grimas.
Willen omhelzen
en als een stuk hout naast elkaar blijven zitten.
Willen vergeven
en toch vragen hoe dit nu in hemelsnaam mogelijk was.

Voor al die keren dat wij de ander niet begrepen,
voor al die keren dat wij de ander niet konden
vergeven, vragen wij vergeving.
 

 

Openingsgebed (pastoor Luc)

Heer, zegen An en Andreas, en hun jawoord,
opdat het geen woord zonder betekenis zou blijven,
maar echt geluk mag brengen;
dat zij elkaar niet insluiten,
maar de ruimte geven om zichzelf te zijn.
De ander willen vinden,
is een voortdurende opdracht.
De eigen persoon niet willen opgeven,
is hierbij geen beperking.
De beslissing tot wederzijdse verrijking
is een uitdaging, vraagt een blijvende inzet.
Laat ze geloven in het leven en in wat u ons leert
Hoop, Geloof en vooral Liefde.

 

 

 

Dienst van het woord
Eerste lezing (Hermine)

Kol. 3, 9-10.12-15

Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt
aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in
innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en
vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u
elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid
maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van
één lichaam.

 



Muziek

Luis Bacalov, Il Postino

 

Evangelie (pastoor Luc)

Matteüs 5, 43-48

Jullie hebben gehoord dat werd gezegd: ‘Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.’ En ik zeg
jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen
van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou
liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk
bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt,
zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

 

Homilie (pastoor Luc)

 

Muziek

Novastar, The Best is yet to Come

 

 

 

Huwelijksinzegening
Pastoor Luc:

Vooraleer we overgaan tot de inzegening van dit huwelijk, zou ik Katrien en Martine willen
vragen hier vooraan te komen getuigen van het vertrouwen dat zij in de band tussen deze
twee mensen hebben.

 

Getuigenis Katrien en Martine

[twee teksten van enkele minuten]

 

Ondervraging (pastoor Luc)

An en Andreas,



Jaren terug hebben jullie elkaar een eerste maal gevonden.
Langs voor ons onbekende wegen
hebben jullie elkaar meerdere malen teruggevonden.
In jullie hart hebben jullie elkaar al lang trouw beloofd.
Vandaag zijn jullie dan hierheen gekomen
om God en iedereen hier aanwezig
getuigen te laten zijn van jullie liefde.
 

Vooraf wil ik jullie drie belangrijke vragen stellen.
Zijn jullie uit vrije wil en met volle toestemming van jullie hart
naar hier gekomen om met elkaar te trouwen?

An & Andreas: Ja, dat zijn we.

Zijn jullie bereid elkaar als man en vrouw te waarderen
en in liefde voor elkaar te leven, jullie leven lang?

An & Andreas: Ja, dat zijn we.

Zijn jullie bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden,
hen in jullie liefde te laten delen en hen Christus en zijn Kerk te leren kennen?

An & Andreas: Ja, dat zijn we.

An en Andreas, het leven is een uitnodiging om iets op te bouwen dat de moeite waard is, waar
iedereen bijdraagt tot de ontplooiing van de andere. Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te
geven en hier, voor jullie familieleden en vrienden, voor God en de Kerk, jullie trouwbelofte uit te
spreken.

 

Trouwbelofte

Andreas:     

Liefste An, ik wil je man 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 ons leven.

 

An:    

Liefste Andreas, ik wil je 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 ons leven.

 

Kerkelijke bevestiging (Pastoor Luc)

An en Andreas, nu jullie hier openlijk ja tegen elkaar hebben gezegd, zal de Kerk jullie voortaan
beschouwen als gehuwden. Wees voortaan één van hart, één van geest, één van lichaam, één leven.
Maak elkaar echt gelukkig. Beteken voor elkaar een veilige thuis van vrede en geborgenheid. Vind
bij elkaar de kracht om zinvol te leven en te werken. Moge de Heer jullie huwelijk bevestigen en
jullie leven zegenen. En u allen neem ik tot getuigenis van deze verbintenis en wat God verbonden
heeft, zal de mens zomaar niet scheiden.

 

Zegening en schenking van de ringen

Pastoor Luc:

‘Trouwen’ is een prachtig woord voor een boeiende opdracht – het spreekt van vertrouwen in
elkaar, van trouw aan elkaar. Onze handen versieren wij met het teken van die trouw, met een
ring, die rond is, zonder einde. Laat ook jullie liefde zonder einde zijn, en moge de Heer deze
ringen zegenen als teken van jullie liefde en trouw.

Andreas:

An,
ik geloof in je,
ik hoop op je,
ik heb je lief.
Aanvaard deze ring –
niet als een knellende band,
maar als een teken van mijn liefde
die in vrijheid laat groeien.

An:

Andreas,
ik geloof in je,
ik hoop op je,
ik heb je lief.
Aanvaard deze ring –
niet als een knellende band,
maar als een teken van mijn liefde
die in vrijheid laat groeien.

 

Ondertekening huwelijksregister

Elton John, Your Song

 



Huwelijkskaars (pastoor Luc)

Heer onze God, zegen deze kaars. Laat ze een herinnering zijn aan deze feestelijke dag waarop An
en Andreas zich voor hun hele leven aan elkaar geven. Zoals deze kaars licht en warmte verspreidt,
zorg ervoor dat ook deze jonge mensen het licht van de waarheid en de warmte van de liefde
verspreiden, naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon, het licht der wereld.

An en Andreas, geef deze kaars een speciale plaats, zodat ze jullie thuis kan verlichten en verwarmen
en maken tot een plaats waar het goed is om wonen.

 

Voorbeden

Pastoor Luc:

Nu dit huwelijk is gesloten, willen wij samen bidden, in het besef dat God toekomst geeft aan
alles wat wij in liefde trachten op te bouwen.

Yves:

Bidden we voor An en Andreas, dat zij elkaar elke dag opnieuw echt mogen vinden en nooit
moe worden voor elkaar en hun gezin te leven; dat zij de vreugde van een zich steeds
hernieuwende liefde mogen kennen en daarin de kracht vinden om dienstbaar te zijn voor vele
anderen. Laat ons bidden.

Allen: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.

Tomas:

Bidden we voor de ouders, vrienden en familie van An en Andreas, dat ze zich verzekerd
weten dat de steun en liefde, het vertrouwen en geduld die ze hen telkens opnieuw hebben
geschonken, niet zonder gevolg zijn gebleven; dat ze in het geluk dat deze jonge mensen
blijvend in elkaar hebben gevonden, ook  hun verdienste herkennen. Laat ons bidden.

Allen: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.

Yves:

Bidden we voor al degenen die An en Andreas gemaakt hebben tot wie ze zijn, maar die
vandaag niet meer in ons midden zijn. Dat we hen dankbaar blijven herinneren voor hetgeen
ze hebben betekend. Laat ons bidden.

Allen: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.

Tomas:

Bidden we voor het besef dat een betere wereld geen verre droom moet blijven, maar bij ieder
afzonderlijk kan beginnen; dat alle mensen en gemeenschappen, om het even met welke
overtuiging of achtergrond, op een dag vreedzaam en harmonieus kunnen samenleven, in
respect voor Gods schepping. Laat ons bidden.

Allen: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.



 

 

Dienst van de tafel
Muziek

Ozark Henry, Indian Summer

 

Gebed over de gaven (pastoor Luc)

Er zijn weinig dingen die ons zo dicht bij elkaar brengen als samen aan tafel zitten in een huis dat
een echte thuis is voor allen die er wonen en binnenkomen.

Wij bidden dat de eenvoud van deze maaltijd voor ons een voorbeeld mag zijn en wij ons brood
breken met elkaar. Wij bidden dat we onze liefde delen met allen die onze vrienden zijn.

 

Groot dankgebed

Pastoor Luc: De Heer zal bij u zijn.

Allen: De Heer zal u bewaren.

Pastoor Luc: Verheft uw hart.

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Pastoor Luc: Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Pastoor Luc:

Heer, er is vreugde in ons hart omdat wij hier samen zijn in uw naam. U bent de oorsprong en de
Vader van ons en van onze ouders, van elke mens op aarde. U hebt ons voor elkaar gemaakt. Van u
komt het verlangen van elk mensenhart om echt lief te hebben. Wij danken u voor dit leven, Heer,
voor een kind dat lacht, voor een bloem die bloeit, voor de zon in ons hart, voor onze ouders. Wij
danken u omdat u uw wereld aan mensen toevertrouwt. Wij hebben u nooit gezien, God. Maar u bent
niet ver, want mensen ontmoeten elkaar altijd opnieuw en trekken samen op, twee aan twee.
Maar boven alles danken wij u voor Jezus, uw Zoon, die met ons de weg door het leven gaat. Wij
weten hem zo menselijk dichtbij, dat wij hem onze broer mogen noemen.
Hij heeft ons gezegd en voorgedaan wat leven, wat liefde en trouw vermogen. Hij heeft ons laten
zien hoe ver de handen reiken van mensen die geloven in u en in elkaar.
In de nacht voor zijn lijden en sterven riep hij zijn leerlingen samen rond zijn tafel en gaf hij hen een
teken om nooit te vergeten:
Hij nam het brood, sprak een dankgebed, brak het en deelde het uit met de woorden:
‘Neem en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u wordt gegeven.’
Na de maaltijd nam hij ook de beker met wijn. Opnieuw sprak hij een dankgebed, en reikte de beker
aan zijn vrienden met de woorden:



‘Neem deze beker en drink 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. Blijf dit
doen om mij nooit te vergeten.’

Daarom blijven wij zijn dood en verrijzenis herdenken. Maak nieuwe mensen van ons, die, naar het
voorbeeld van Jezus, meer bedacht zijn op dienen dan op gediend te worden, die liever goed zijn en
vergeving schenken dan eisen stellen en oordelen vellen en daartoe willen wij nu bidden met de
woorden die Jezus ons heeft geleerd.

 

Onze Vader

 

Huwelijkszegen (pastoor Luc)

Heer, zegen deze mensen die vanaf vandaag samen op tocht gaan, een tocht zonder einde.
Dat zij elkaar de vrijheid geven zichzelf te zijn, elkaar te blijven waarderen als evenwaardige
partners, elkaar te blijven omhelzen.
Dat zij gedurende deze tocht hun dromen en idealen blijven nastreven, ook al zijn er struikelstenen.
Dat ze bij hun één-zijn een thuis mogen bieden aan hun kinderen.
Dat zij gedurende hun levenstocht voortdurend proberen een nooit ophoudende aandacht te schenken
aan en te strijden voor een zinvol bestaan voor iedere mens op deze wereld.
Dat zij kunnen blijven zeggen: ik hou van jou.

 

Vredeswens

Pastoor Luc

Liefde alleen kan de mens voortdurend binden.
Liefde alleen kan ons geluk bevestigen.
Waar liefde is, zal ook vrede zijn. De vrede van de Heer zij voor altijd met u.

Allen: En ook met u.

 

Communie

U2, All I Want Is You
Keane, Somewhere Only We Know

 

 

Slot
Bezinning (Ellen)

Ik heb je liever



Ik heb je liever dan brood,
al zegt men dat het niet kan
en al kan het ook niet.
Ik heb je liever dan vrolijkheid of regen,
liever dan de stilte van drie uur
in de rustig in- en uitademende nacht.

De meeuwen scheren overdag met hun vleugels
langs de blonde warme lucht.
De wilde bloemen staan te lachen
in het warme bad van de zon.
De zon danst zijn toch maar kleine rol
met zoveel overgave dat het heel
stil wordt, hier, in dit deel van het heelal.

Ik heb je liever dan brood,
al zegt men ook dat het niet kan
en al kan het ook niet.
Liever dan vrolijkheid of regen,
liever nog dan ik heb je lief.

Hans Andreus

 

Zending en Zegen (Pastoor Luc)

Vandaag is een dag om in ons hart mee te dragen,
een dag om nooit meer te vergeten.
An en Andreas,
mogen jullie nu samen hiervandaan gaan
met een rijke voorraad
aan liefde, hoop, vertrouwen en tederheid,
voor elkaar en de mensen om jullie heen.

Werk samen aan een mooie levensweg,
loop samen het pad af
en als een helling wat te steil wordt,
denk dan
aan wat jullie hier allemaal hebben meegekregen.
Geloof me,
God staat aan jullie kant.

En daartoe zegene jullie de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Allen: Amen.

 

Uittrede

Jean-Jacques Goldman, Et l’on n’y peut rien



 

terug


