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Intredelied     “Zij” Marco Borsato 
 
 
Verwelkoming 
 
Priester: 
  We zijn blij U welkom te heten op jullie huwelijksdag. 
  Petroeska en Christophe. 
  Als vrienden kwamen jullie elkaar tegen op de  

kronkelweg van het leven, God wat een wonder! 
Jullie mochten elkaar ontmoeten en als een bloem ging tere vriendschap groeien. De reis     
naar elkaar was lang, vaak moeilijk, maar toch zo boeiend. 
Het begon zo klein, met een glimlach, een handdruk, een gesprek en “Wanneer zie ik je 
terug?” 
Het werd een tijd van zoeken en vinden, van vasthouden en verliezen, van ontdekken en 
waarderen. 
Een tijd van ups en downs, van vreugde en pijn. Jullie leerden uit de dag van gisteren en 
koesteren stille hoop en vertrouwen in de dag van morgen. Je bleef geloven dat na 
vanavond de zon toch weer opgaat. Jullie “ ik” en “jij” werd een “wij”. 
God , vandaag bidden wij U, dat zij voor altijd thuis mogen zijn bij elkaar, wij allen, familie en 
vrienden, delen in deze vreugde. In deze eucharistieviering willen we de Heer danken dat hij 
deze jongen mensen aan elkaar heeft geschonken. 

 
 
 
 



Vergevingsmoment 
 
Priester: 
  Samen leven is niet altijd even gemakkelijk, zelfs niet  

als je elkaar lief hebt. Daarom is het zinvol dat wij bij  
aanvang van dit huwelijksfeest, vergiffenis vragen en schenken voor alle fouten die we ooit 
hebben begaan, als ouder of kind, als broer of zus, als verloofde, familielid of vriend. 

 
Lezer: 
  Liefde en trouw zijn heel wondere dingen.  
                       Er zullen dagen zijn dat je elkaar draagt in enthousiasme en zonder zorgen.  
                       Er komen dagen dat je elkaar zult moeten verdragen  
                       en dagen, dat het niet meer gaat, dat er niets meer gaat. 

In die dagen is er maar één oplossing: geduld, veel geduld en zoeken naar vergeving. 
Vergeven is iemand bevrijden, iemand weer kans geven nieuw te worden. 
Vergeven is zon brengen,is de muur afbreken, is een brug bouwen,  
is terug contact opnemen 
Vergeven is nog eens de liefde gelijk geven. 

 
Priester:       Allen: 
                     Heer Ontferm U     Heer Ontferm U 
                     Christus Ontferm U      Christus Ontferm U 
                     Heer Ontferm U     Heer Ontferm U 
                     Eer aan God in den Hoge 
 
 
 



 
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 Petroeska en Christophe 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:  
  Dagelijkse liefde: 
  Over liefde is gedacht, gesproken, geschreven, gezongen. 
  Liefde is in de verg 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 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. 

 
Tussenzang: { Koster} 



  
Evangelie    Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 
 
Priester:    

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën: 
In het begin, bij de schepping, 
Heeft God de mens als man en vrouw gemaakt. 
Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten 
Om zich te binden aan zijn vrouw 
En deze twee zullen één vlees worden. 
Zo zijn zij dus niet langer twee,  
één vlees als zij geworden zijn. 
Wat God derhalve heeft verbonden, 
mag een mens niet scheiden. 

 
Homilie 
 
Huwelijksinzegening 
Priester: 
  Petroeska en Christophe, 
  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. 



 
 
Petroeska en Christophe, mag ik jullie dan vragen voor God en  
de aanwezige kerkgemeenschap uw ja-woord uit te spreken? 

 
Priester:  
  Zijn jullie uit vrije wil en met volle instemming van je hart , naar  

hier gekomen om met elkaar te trouwen? 
 
Petroeska & Christophe: 
     Ja, dat zijn we. 
 
Priester:  
  Zijn jullie bereid elkaar te aanvaarden als man en vrouw en in  

liefde voor elkaar te leven? 
 
Petroeska & Christophe: 

Ja, dat zijn we. 
 
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? 

   
Petroeska & Christophe:  
     Ja, dat zijn we. 
 



 
Trouwbelofte 
 
Priester: 
  Mag ik jullie dan vragen elkaar de rechterhand te geven en hier  

in deze gemeenschap voor jullie familieden, jullie vrienden en  
voor God jullie trouwbelofte uit te spreken. 

 
Christophe: 
  Petroeska, ik zie je ongelooflijk graag en geniet elk moment van  

de dag van jou aanwezigheid, je warme knuffels, je grappige  
invallen, je zotte kuren,… Ik wil je niet voor me opeisen maar  
achter je staan in alles wat je bent en wat je doet. Ik wil samen  
met je lachen en wenen. Ik zal alles ondernemen opdat wij een  
gelukkig gezin zouden worden. Ik hou van je en ik zal altijd van  
je houden zolang ik leef. En om dit alles wil ik graag je man zijn. 

 
Petroeska: 
  Christophe, samen met jou heb ik me voorbereid op deze dag. Ik  

wil mijn leven lang naar je kijken, naar je luisteren, je  
bewonderen om wie je bent. Ik wil je ruimte geven om te blijven  
groeien. Ik wil voor je zorgen en je gelukkig maken. Ik wil je nabij  
zijn, ook in moeilijke momenten wil ik je bijstaan en attent zijn  
voor je verlangens en dromen. Ik wil met jou hulp bouwen aan  
een warme thuis voor onszelf en onze kinderen. Ik hou van je en  
ik zal altijd van je houden zolang ik leef. En om dit alles wil ik graag je vrouw zijn. 

 



 
Priester: 
  Wees voortaan één hart, één geest, één lichaam, één leven. Moge  

de Heer Jezus Christus altijd met jullie zijn. Voortaan zal de  
kerkgemeenschap jullie beschouwen als gehuwden. U allen  
beschouw ik als getuige van deze heilige verbintenis. Wat God  
verbonden heeft zal de mens niet scheiden. 

 
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 Petroeska en  
Christophe een voortdurende herinnering zijn aan het ja-woord  
van deze dag. Dat ze gedragen worden in trouw en liefde voor  
elkaar. 

   
Christophe: 
  Petroeska, neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw. 
  Hij schittert, maar er zit meer achter: mijn hart, mijn liefde, mijn  

trouw en mijn verbondheid met jou. Als je ernaar kijkt, weet dan  
dat ik bij je ben en dat ik van je hou, voor altijd. 

 
 
 
 



Petroeska:  
Christophe, neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw. 

  Hij schittert, maar er zit meer achter: mijn hart, mijn liefde, mijn  
trouw en mijn verbondheid met jou. Als je ernaar kijkt, weet dan  
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. 
 
Ondertekening van het huwelijksregister    “ Zie me graag”  Clouseau 
 
Priester:  
  Mag ik de gehuwden en de getuigen van Petroeska en Christophe, nu  

uitnodigen om het register in naam van de aanwezige gemeenschap te  
ondertekenen. 

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:   Laten we bidden voor Sandra & Pascal 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:  
  Voor de ouders van Petroeska en Christophe, 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:  
  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. 
 
 
Offerande  “ Everything I do”  Bryan Adams 
 
 
 



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 Petroeska en  
Christophe 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 
 
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. 

 
Vredeswens 
Priester:  
  Petroeska en Christophe, 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. 
 
Lams Gods dat wegneemt de zonden der wereld – Ontferm u over ons ( 2X) 
Lams Gods dat wegneemt de zonden der wereld – Geef ons de Vrede  



 
Communie 
 
Priester:  
  Christophe, breek dit brood, het is het lichaam van Christus, deel het met  

Petroeska als teken dat je je hele leven met haar wilt delen. 
 
Petroeska, neem deze beker, het bloed van Christus, geef deze beker door aan  
Christophe als teken dat je al het mooie en mindere mooie samen wilt delen. 

 
 
Communielied:  “Lopen over water” Sita en Marco Borsato 
 
Bezinning 
 
Lezer: 
  Getrouwd,  

dat is met je hele wezen blij en arm, koud en moe zijn, groot en klein zijn, bij  
elkaar. Dat is, van top tot teen met huid en haar volop mens zijn, bij elkaar. 
Getrouwd, 
dat is zwijgend moe zijn- onbegrepen, niet in staat een weg te banen naar elkaar. Dat is 
vragend,  plagen, lievend, gevend, stil maar- wachtend , bij elkaar.  
Getrouwd, 
Dat is getweeën groeiend als mensen, ieder naar zijn aard. 
En daarin elkaar steeds weer boeien, jij bent mijn leven waard. 

 
 



Slot van de dienst 
 
Slotgebed 
 
Priester: 
  Heer, op een bepaald moment in je leven, vind je iemand die je hele leven  

verandert. Iemand die je dromen en idealen mee wil helpen uitbouwen. 
Zo iemand hebben Petroeska en Christophe in elkaar gevonden. Niets kan nu  
nog veranderen wat zij voor elkaar voelen. De verwachtingen van hun toekomstig leven als 
man en vrouw, volgen het pad van de liefde. Ze beginnen nu een mooi leven, een leven van 
geborgenheid door heen het wel en wee van de dagen. Moge de liefde in hen nog verder 
openbloeien, moge de band die hen verbindt steeds hechter worden. 
 

Zending en zegen 
 
Priester: 
  Mijn wens voor jullie beide is deze:  Blijf jong genoeg om geestdriftig te blijven,  

groot genoeg om over alle spanningen heen te stappen, klein genoeg  
om jezelf te blijven, sociaal genoeg om te kiezen voor het schone en het goede,  
gelovig genoeg om het met God en de mensen te wagen,  
begrijpend genoeg om de zwakken te steunen, 
gelukkig genoeg om de anderen gelukkig te maken. 
 Daartoe zegen U, de Vader, de Zoon en de Heilige geest , Amen. 
Ga nu allen heen in vrede  van de Heer. Vier feest en wees gelukkig met elkaar. 

 
Uittredelied:    “Ik heb je nodig”Mozaïek 

 



 
 

Echt fijn dat jij erbij was. 
Jij, bij wie we jaren thuis mochten zijn. 

 
Jij, die ons reeds zoveel mooie momenten 
Liet beleven en die we vrienden noemen. 

 
Jij, met wie het zo goed is samen te werken. 

 
Jij,jij en jij die we vergeten zijn, 

Dankjewel omdat je getuige wou zijn  
Van onze liefde en trouw voor elkaar. 

 
Jouw aanwezigheid was het  

Mooiste geschenk !!!! 
 

Dank aan E.H. Dochy , voor de inzegening van ons huwelijk  
en aan ceremoniemeester Geert Logghe, om alles in goede banen te leiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


