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Dankjewel! 
Dankjewel Con Fuoco, voor het opluisteren van deze viering,  
Dankjewel Herman, om voor te gaan, 
Dankjewel, Bert, Joeri, Karen, Marina en Siska om de teksten 
tot leven te brengen, 
Dankjewel aan iedereen die op er op één of andere manier 
voor zorgde dat deze dag mogelijk werd, 
Dankjewel aan jou, dat je erbij was, dat je met ons mee wilde 
vieren, 
Dankjewel dat we je weer mochten ontmoeten, 
Dankjewel! 
 
 

 
 

 

 

Neem dit boekje gerust mee naar huis als herinnering aan onze 
mooiste dag! 

   

Ja! 
 

Kristien & Karolien 
25 juni 2010 
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Ons ja is een ja.  
Ons ja is geen ... ja maar.  

Ons ja is geen ... misschien,  
niet afhankelijk van de omstandigheden.  

Geen proberen.  
Ons ja is geen ... nu ja.  

Ons ja is een ja tegen elkaar,  
zoals we zijn en zoals we willen worden.   
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Zegen en zending 
Laat jullie liefde en trouw zichtbaar, tastbaar, voelbaar worden 
in duizenden kleine dingen van elke dag. 
Een glimlach, een schouderklopje, een knipoog, een bloem als 
verrassing op tafel, een zoen. 
Ik stuur jullie in het leven met een opdracht: 
Ga samen moedig op weg en hou van elkaar. Moge het een 
lange en een heel mooie weg zijn! 
Laten we samen deze viering eindigen zoals we ze begonnen: 
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
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Slotgebed 
Karolien: Bestaat er iets mooiers dan iemand die je begrijpt,  je 
niet uitlacht, iemand voor wie je nooit wartaal spreekt,  die 
heel veel kan verdragen van jou. Iemand die zegt: ‘Kom, hier is 
het warm.’ en zijn arm om je heenslaat. Daar gaat niets boven, 
absoluut niets. 
Jij weet wanneer ik droevig ben zonder dat ik het zeg en welke 
zachte tederheid ik in mijn woorden leg. 
Jij weet wanneer ik vrolijk ben en guitig en vol moppen.  
Bij jou kan ik écht mezelf zijn zonder gevoelens op te        
kroppen. 

 
Slotlied: Als je hier weggaat 
Als je hier weggaat, weg van de tafel 
Waar brood en wijn zijn gedeeld 
Laat dan je ogen en handen vertellen 
Dat Jezus’ boodschap nog leeft 
 
Want ook in jou is het woord gelegd 
Wij doen het nu samen heeft de heer gezegd (2x) 
 
Als je hier weggaat, blij van het vieren 
Een mens leeft toch niet alleen 
Zwijg dan niet langer, geef teken van leven 
Gods zegen gaat met je mee 
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Welkom 
Kristien en Karolien, wij zijn blij dat jullie ons hebben  
uitgenodigd op deze mooie dag. Wij wensen jullie veel geluk 
nu jullie bereid zijn jullie liefde voor elkaar hier uit te spreken, 
voor elkaar te zorgen, alle vreugde en pijn met elkaar te delen. 
Wij willen graag getuigen zijn hoe vandaag een nieuw leven 
begint. 
Goede vrienden, Karolien en Kristien vinden het fijn u allen 
hier te ontmoeten. Laten wij van dit samenzijn in deze kerk 
een moment van bezinning en gebed maken. 
We willen ook God vragen om deze twee jonge mensen bij te 
staan op hun weg en in hun liefde voor elkaar. 
We doen dit nu in de naam van de Vader, de Zoon en de  
Heilige Geest. 
Amen. 
 
Karolien &Kristien: 

Wie had dit ooit gedacht?! 
Ik durfde er niet eens over dromen. 
Vandaag staan wij hier samen 
Zomaar bij elkaar  
om terwijl jullie het horen te zeggen 
wat wij elkaar al vaak zeiden. 
 
Wie had dit ooit gedacht?! 
Wij voelen ons hier thuis, 
in deze kerk, in deze gemeenschap. 
Vandaag weten wij des te meer  
dat God ook van ons houdt 
en ons heeft samen gebracht. 
 
Wie had dit ooit gedacht?! 
Dat wij popelend samen 
voor jullie allen zouden staan. 
Op een bepaald ogenblik  
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zijn jullie ons leven binnengestapt. 
Als ouder, als broer of zus, 
als familie, buur, in de klas, 
als vriend of vriendin. 
 
Dat je ook vandaag hier aanwezig bent 
betekent voor ons dat het meer was 
dan een vluchtige ontmoeting. 
Je bent één van de bouwstenen  
van onze levensweg. 
Daarvoor willen we jullie van harte danken 
en jullie heel hartelijk welkom heten  
in deze viering. 

Vergevingsmoment 
Niets is menselijker dan fouten maken. 
Niets getuigt van meer liefde dan elkaar vergeven. 
Vergeven is vergeten, ook al doet het pijn. 
Vergeven is elkaar omhelzen om opnieuw te beginnen. 
Laten we elkaar bij de aanvang van deze viering vergeving  
vragen en schenken. 
 
Joeri: 
Het spijt me, ik heb nu geen tijd 
ik wil straks wel met je praten 
het is vast niet zo belangrijk 
het kan wel even wachten 
het spijt me, ik heb ook geen antwoorden 
ik ken niets van jouw problemen 
praat liever met iemand anders 
die je veel beter kan helpen 
het spijt me, ik kan dat niet 
ik wil dat niet, ik hoef dat niet 
ik geef er niet om 
ik heb er het geduld niet voor. 
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Bezinning  
Bert: Goeiemorgen, zei de vos. 
Goeiemorgen, zei de kleine prins beleefd, keek in het rond 
maar zag niets. 
Hier ben ik, zei de vos. 
Wie ben jij? Je bent mooi, zei de kleine prins. 
Ik ben een vos, zei de vos. 
Kom met me spelen, stelde het prinsje voor. Ik ben zo alleen. 
Ik kan niet met je spelen, zei de vos. Ik ben niet eigen aan je. 
Oh! Excuseer, zei de kleine prins. Maar toen hij even had          
nagedacht, vroeg hij verder: Wat betekent dat, 'eigen zijn 
aan'?. 
Dat is een al te zeer vergeten zaak, zei de vos, het betekent 
'een band scheppen'. 
Een band scheppen? Natuurlijk zei de vos, jij bent voor mij 
nog maar een klein jongetje, gelijk aan honderdduizend  
andere jongetjes. En ik heb je niet nodig. Ik ben voor jou maar 
een vos, gelijk aan honderdduizend andere vossen. Maar, als 
je me eigen maakt, zullen we elkaar nodig hebben. Dan ben jij 
uniek voor mij op de wereld en ik voor jou... 
Ik begin het te begrijpen, zei de kleine prins. 
Maar de vos vervolgde zijn betoog: Mijn leven is ééntonig. 
Ik jaag op kippen, de mensen jagen op mij. Alle kippen lijken 
op elkaar en alle mensen lijken op elkaar.  Ik verveel me dus 
wel eens. Maar als je me eigen maakt, dan wordt mijn leven 
vol zon.  Ik zal een geluid van voetstappen herkennen dat   
verschilt van alle andere. Voor andere voetstappen kruip ik in 
de grond. Die van jou zullen me uit mijn hok lokken als mu-
ziek. En kijk! Zie je daar die korenvelden? Ik eet nooit brood. 
Koren is voor mij dus nutteloos.  Maar jij hebt goudkleurig 
haar. Wat zal het dan wondermooi zijn als je me eigen hebt 
gemaakt! Het goudkleurig koren zal me aan jou doen denken. 
En ik zal genieten van het ruisen van de wind in het koren... 
De vos zweeg en keek de kleine prins lang aan:                     
Alsjeblieft...maak me eigen aan je, zei hij. 
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Lied: Bwana mungu wangu 
Bwana mungu wangu  
Nakulilia wewe 
Usiniache kamwe  
Uniongoze  
 
Vrede voor iedereen 
Vrede van God alleen 
Vrede is om je heen 
Vrede, ook voor jou  
 
Als mijn hart onrustig is 
En de stormen gaan tekeer 
Weet ik waar ik rusten kan 
In de vrede van de Heer 
 
Bwana mungu wangu  
Nakulilia wewe 
Usiniache kamwe  
Uniongoze  
 
Ben je soms verdwaald van huis 
En je weet de weg niet meer 
Dan brengt Hij je veilig thuis 
In de vrede van de Heer 
 
Bwana mungu wangu  
Nakulilia wewe 
Usiniache kamwe  
Uniongoze  
 

 

Communie 
Tijdens de communie worden brood en wijn rondgegeven. Ieder 
die dat wenst breekt, neemt en deelt van het brood en de wijn.  
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Koor: Kyrie - Elly &Rikkert 
 
Marina: 

Voor al die keren, 
lieve man, lieve vrouw, 
liefste papa, liefste mama 
beste vriend, beste vriendin 
dat ik me heb uitgeput in loze excuses 
ik heb er echt spijt van 
mag ik er weer voor je zijn? 
Wat wil ik je graag ontmoeten 
 
Koor: Kyrie - Elly &Rikkert 
 
Karen: 

Wat wil ik je graag ontmoeten 
niet omdat het zonodig hoeft 
maar omdat ik het wil 
niet omdat het zou moeten 
maar omdat het kan 
niet omdat het zo hoort 
maar omdat ik het zie zitten 
wat wil ik je graag ontmoeten 
niet omdat je 't verwacht 
maar omdat het je verrast 
niet omdat je me bij je vraagt 
maar omdat ik er al ben 
niet omdat je het nodig hebt 
maar omdat ik je wil kennen 
wat wil ik je graag ontmoeten 
omdat ik je zo graag mag 
 
Koor: Kyrie - Elly &Rikkert 
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Openingsgebed 
God van liefde, 
vandaag vragen Kristien en Karolien uw zegen opdat zij elkaar 
de ruimte geven  zichzelf te zijn en te blijven en toch samen 
eenzelfde melodie laten klinken. Help hen te groeien naar een 
samenzijn waarin alles gedeeld wordt: verdriet, vertrouwen en 
onzekerheid, geloof in het leven en onmacht om eigen falen. 
Laat hen elkaar elke dag opnieuw ontmoeten zodat er steeds 
plaats blijft voor verwondering, een heel leven lang. 
Amen. 
 

Eerste lezing naar Saartje zoekt de liefde (Isabel Abedi)  

Siska: 
“Saartje,” roept Mama muis, “opstaan!” Nog helemaal slaperig 
komt Saartje muis na een lange winterslaap uit haar holletje 
gekropen. “Wat is er?”, vraagt ze. “Het is lente, “ zegt mama. 
“Wat is lente?” wil Saartje weten. “In de lente ontwaakt alles,” 
legt mama uit. “De muizen, de egels, de bijen, de beren, de 
bloemen, … en de liefde.” “De liefde? Liefde, wat is dat?” 
vraagt Saartje. “De liefde,” zegt mama dromerig, “is iets heel 
bijzonders. Door de liefde fladdert en kriebelt het in je buik. 
Door de liefde maakt je hart sprongetjes. En van puur geluk 
wil je tot hoog in de wolken springen.” “ Dat klinkt leuk” zegt 
Saartje. “ik ga op zoek naar de liefde.” Ze geeft mama een    
dikke zoen.  
 
In opperbeste muizenstemming gaat Saartje op pad. Ze ziet de 
bomen, ze ruikt aan de bloemen. Maar van de liefde is er geen 
spoor. Waar ontwaakt de liefde? Is het in de bomen? Tussen 
de grassprietjes? Aan de oever van het meertje? 
 
“Au!” roept Saartje, “kan je niet uitkijken?” “Waarom ik”, 
vraagt de mannetjesmuis terwijl hij over zijn hoofd wrijft. “Je 
keek zelf niet uit.” “Pff, wat heb je hier eigenlijk te zoeken?” 

 15 

Huwelijkskaars 
Kristien en Karolien,  
mag ik jullie vragen samen de huwelijkskaars aan te steken, 
als teken dat jullie licht en warmte willen zijn voor elkaar en 
voor allen die jullie zullen ontmoeten op je levensweg. 
Wij allen hier aanwezig bidden vandaag voor jullie opdat jullie   
liefde daadwerkelijk een vonk van liefde in deze wereld zou 
zijn. 
Laat deze kaars een stille getuige zijn van wat jullie vandaag      
beginnen en geef ze ereplaats in jullie huis. Als de zon schijnt 
en alles mooi is in jullie leven, dan heb je deze kaars niet no-
dig. Maar wanneer het donker wordt, je elkaar blijkbaar niet 
meer vindt of "houden van elkaar" moeilijk wordt, steek dan 
de kaars aan als teken dat je elkaar niet wil loslaten. 
Laat dan het licht van deze vlam een teken zijn dat je ondanks 
alles, van elkaar wilt blijven houden en je bereid bent alles 
voor elkaar te doen. 
Hou deze kaars brandend tot jullie weer heel dicht bij elkaar 
zijn om samen haar vlam te doven. 
 
 

Koor: Dans nos obscurités 
Ontsteek in onze duisternis het vuur dat nimmer dooft. 

 

Vredeswens 
Ik wens jullie graag een vredevol leven toe in alle betekenissen 
die dat woord heeft. 
Geef dan nu die wens door aan je ouders, je familie, je  
vrienden zodat jullie vredeswens zich als een lopend vuurtje 
verspreidt. 
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onze dagelijkse opdracht is, 
dat wij elke dag voor mekaar gebroken brood moeten zijn, 
zoals Jezus voor ons. 
 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij aan anderen vergeven 
waar we falen en ontmoedigd zijn, 
wees steeds opnieuw voor ons vergeving, 
in het herhaald vergeven aan elkaar. 
 
en leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade.   
Leid ons doorheen de ik-zucht, 
door angst en onmacht op onze tocht naar U, 
en doe ons altijd bekoord worden door het goede, 
het ware en het schone, in de kracht van Jezus, onze Heer. 
Allen: 
Want van U is het koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 
Tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Huwelijkszegen 
God, 
laat deze twee mensen, Kristien en Karolien, blijvend           
tederheid vinden bij elkaar. 
Leer hen leven in een stukje hemel, waar voor iedere angst en 
voor iedere traan een zachte troost bestaat. Waar iedere  
verborgen vraag, nog voor ze uitgesproken is, wordt vervuld. 
Waar men stilzwijgend verstaat, wat in de ander leeft. En 
mochten er toch harde woorden vallen, onverwacht,           
onbedacht of weloverwogen,  laat de zon dan niet ondergaan  
zonder dat zij de weg naar verzoening gevonden hebben. 
Geef dat zij de kracht vinden in elkaar, in hun kinderen, hun 
familieleden en vrienden, en in geloof. 
Amen 

 7 

vraagt Saartje terwijl ze de muis van kop tot teen bekijkt. “Ik 
ben op zoek naar de liefde, en jij?”  
“Ik ook,” zegt Saartje verbaasd. “Hé, dan kunnen we net zo 
goed samen op zoek gaan naar de liefde.” “Oké,” zegt de    
mannetjesmuis, “Ik ben Robin.” “Dag Robin, ik ben Saartje.” 
En dan gaan ze samen op zoek.  
 
“Ik denk niet dat de liefde in een boom zit”, zegt Robin, “ze 
zou er veel te gemakkelijk kunnen uitvallen.” “Brr,” Saartje 
heeft het koud onder de schaduw van de boom en Robin legt 
zijn trui over haar schouders.  
Vervolgens speuren ze de hele weide af. “Ik denk”, zegt     
Saartje, “dat iedereen er overheen zou lopen als de liefde op de 
grond zou liggen.” “Maar waar moeten we dan zoeken?” zegt 
Robin. 
 
“Au!” Saartje struikelt over een steen. “Heb je je pijn gedaan?” 
vraagt Robin. “ik denk het niet,” zegt Saartje. Als Robin zijn 
pootjes naar haar uitsteekt om haar overeind te helpen, kijkt 
ze recht in zijn warme bruine ogen.  
“We rusten even uit.” Zij aan zij zitten Saartje en Robin in een 
bootje dat op het water van het meer schommelt. Er waait een 
warm briesje en achter het meer gaat de zon onder. Opeens 
voelt Saartje dat Robins pootjes de hare zoeken. Een poosje 
zijn ze alle twee muisstil. Dan voelt Saartje iets heel vreemds 
in haar buik. Het lijkt alsof er vlinders in rondfladderen. En 
haar hart! Het huppelt op en neer, alsof het sprongetjes 
maakt, steeds sneller.  
 
Als Saartje eventjes opzij gluurt, kijkt ze recht in de ogen van 
Robin. “Ik denk…” fluistert Saartje. “Ik denk ook…” fluistert 
Robin.  
Daarna geven ze elkaar een hand en dansen samen langs de 
oever van het meer. Ze huppelen en springen, tot bijna in de 
wolken, zo hoog. 
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Tussenzang: Liefde - Elly & Rikkert  
Heb God lief bovenal 
Met heel je hart 
met heel je ziel 
Heel je verstand 
En met al je kracht 
En je naaste als jezelf 
 
Liefde doet geen mens verdriet 
Liefde zoekt zichzelve niet 
Ze rekent nooit het kwade toe 
Zij wordt niet moe 
 
Heb de Heer lief bovenal... 
 
Ware liefde kent geen grens 
Grotere liefde heeft geen mens 
Dan dat hij zijn leven voor zijn vrienden geeft 
Liefde kent geen vrees 
 
Heb de Heer lief bovenal... 
 
Liefde troost, liefde geneest 
Zij bedekt wat is geweest 
Alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij 
Ze gaat nooit voorbij 
 
Heb de Heer lief bovenal...  
 

Evangelie 
Lc 10; 25-37 
Er kwam een wetgeleerde naar Hem toe die Hem op de proef  
stelde met de vraag: "Meester, wat moet ik doen om het     
eeuwige leven te krijgen?" 
"Wat staat er in de wet?" vroeg Jezus hem. 
"Gij moet de Heer, uw God, beminnen met geheel uw hart en  
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gegeven. Doet gij ook zo voor elkaar. 
 
Hij nam ook de beker, sprak daarover het dankgebed en zei: 
Neem en drink hiervan, want dit is mijn bloed. Dit is het    
teken van het verbond, het teken van mijn trouw aan de men-
sen voor wie ik mijn leven geef opdat het kwade, het onmen-
selijke zou verdwijnen, opdat er vreugde zou zijn voor        
iedereen.  
Blijf samen komen, om samen te vieren en te delen. 
Want enkel door te delen kan deze liefde standhouden en  
verder gaan. 
 
Laat onze ontmoeting aan deze tafel ook een feest zijn waar 
brood en wijn worden gedeeld. 
Laat met het delen rond de feesttafel ook het verhaal van de 
liefde van Karolien en Kristien en van elk van ons, verdergaan. 

Onze vader 
Terwijl het gebed wordt gelezen staan we recht en geven elkaar 
de hand. 

Bert&Siska: 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
die in het diepste en het beste van mensen zijt, 
begin en gelukkige toekomst. 
 
Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, 
Uw naam worde steeds meer liefde, 
levend door en tussen ons, 
sprekend in wat wij samen kunnen doen 
en bouwen, spelen, geven, 
help ons uw wil te ontdekken in het zorgen voor uw mensen, 
werken voor een nieuwe wereld van geluk voor allen. 
 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
Geef ons het besef dat brood voor allen 
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Bidden we voor verdraagzaamheid, voor vrede en gelijkheid. 
dat we een opener blik krijgen en mensen niet langer hoeven 
te vechten tegen vooroordelen over hun geaardheid, uiterlijk 
of  religie. 
Dat zij worden opgenomen in onze maatschappij, en niet  
gemarteld of vervolgd worden omdat ze hun hart volgen. 
 
Thuma mina  

Grote dankgebed 
P: De Heer zal bij u zijn 
A: De Heer zal u bewaren 
P: Verheft uw hart 
A: Wij zijn met ons hart bij de heer 
P: Brengen wij dank aan de heer onze God 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
God, wij danken u voor de liefde die wij hier vandaag zo     
duidelijk voelen. 
De liefde tussen deze twee jonge vrouwen, maar ook de liefde 
van alle mensen hier aanwezig. 
Wij danken u omdat wij elkaar hier weer mogen ontmoeten 
om de liefde en de verbondenheid te vieren.  
 
Als mensen elkaar aan tafel ontmoeten en daar hun verhaal 
met elkaar delen ontstaan hechte banden. 
Het brood wordt er gedeeld en aan elkaar gegeven, ieder be-
houdt zijn deel maar geeft tegelijk een stuk van zijn deel aan 
die ander. 
Zo kunnen mensen eindeloos rijker worden aan liefde door de  
liefde te delen zoals brood aan tafel. 
 
Daarom nodigde Jezus ook zijn vrienden uit 
om samen met hem aan tafel te gaan en het brood te delen. 
Hij brak het brood, dankte God en zei tegen zijn vrienden 
Neem en eet, dit is mijn lichaam, mijn leven dat voor u wordt 

 9 

geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand. En 
ge moet uw naaste beminnen gelijk uzelf." 
Jezus sprak: "Dat is een goed antwoord. Houd u daaraan, en 
gij zult leven." 
Maar de man wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: 
"Maar wie is mijn naaste?" 
Jezus antwoordde als volgt: "Er was eens een man die van  
Jeruzalem naar Jericho reisde, en door rovers werd overvallen. 
Ze schudden hem uit, sloegen erop los en lieten hem halfdood 
liggen. Toevallig reisde er een priester langs die weg, maar 
toen hij de man zag liggen, ging hij met een boog om hem 
heen. 
Een leviet die langskwam deed hetzelfde, en liep eveneens in 
een boog langs hem heen. Een Samaritaan, die op reis was, 
kwam daar ook langs. Toen hij de man zag liggen kreeg hij 
medelijden. Hij ging naar hem toe, zuiverde zijn wonden met 
olie en wijn en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen 
rijdier en vervoerde hem naar een herberg, waar hij hem     
verzorgde. De volgende dag nam hij twee zilverstukken, gaf 
die aan de herbergier en droeg hem op: "Zorg voor hem en 
mocht u nog bijkomende kosten maken, dan zal ik u die    
betalen bij mijn terugkeer." 
En Jezus besloot: "Wat denkt u? Wie van die drie is de naaste 
geweest van de man die in handen viel van de rovers?" 
"Dat was degene die zich het lot van de gewonde aantrok,"  
antwoordde de wetgeleerde. 
En Jezus sprak: "Ga dan, en doe zoals hij." 
 

Homilie 
 

Geloofsbelijdenis: Nkembo 
Zing nu voor onze God en Vader, 

Zing voor zijn Zoon die ons bevrijdde 
Voor de Geest die ons voorgoed bezielt. 
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Ja! 
Karolien en Kristien, 
Hoe vaak hebben jullie al niet tegen elkaar gezegd  "ik zie je 
graag.” Vaak zelfs zonder er verder over na te denken,  een 
heel gewoon teken van genegenheid, elkaar zeggen: "hé, je 
bent belangrijk voor mij." Vandaag doen jullie dat opnieuw 
heel uitdrukkelijk, en met een hoop mensen erbij. 
Vandaag vraag ik je er heel goed over na te denken zodat jullie 
heel bewust uitspreken dat jullie voortaan als gehuwden door 
het leven willen gaan. 
Elkaar trouw beloven doe je niet zomaar even maar wel met je 
hele hart en je volle verstand. 
Al wie hier aanwezig is, je familie en je vrienden, iedereen is 
graag getuige van jullie bewuste, levenslange keuze voor  
elkaar. 
Geef elkaar de rechterhand en spreek die keuze uit. 
 
 
Huwelijksringen hebben een onschatbare waarde, veel meer 
dan de prijs die de juwelier ervoor vroeg. Rond als ze zijn 
staan ze symbool voor eindeloze liefde en voor levenslange 
trouw. Daarom vraag ik U, Heer, zegen deze ringen, opdat ze 
blijvend herinneren aan het belangrijkste engagement dat 
deze jonge mensen vandaag aangaan: zichzelf geven aan  
elkaar. 
 

Kristien, 
Ik hoop op je, 
Ik geloof in je, 
Ik heb je lief. 
Aanvaard deze ring, 
Niet als een knellende band 
Maar als teken van mijn liefde 
Die in vrijheid laat groeien. 
 

Karolien, 
Ik hoop op je, 
Ik geloof in je, 
Ik heb je lief. 
Aanvaard deze ring, 
Niet als een knellende band 
Maar als teken van mijn liefde 
Die in vrijheid laat groeien. 
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Lied:  Dagget wet - Axl Peleman 
 

Voorbeden Karen, Marina en Joeri 

Bidden we voor Kristien en Karolien 
dat zij leren met veel begrip en groot geduld  
verder naar elkaar toe te groeien 
dat zij de kracht vinden in elkaar te blijven geloven 
en alle vreugde en pijn van harte met elkaar te delen. 
 
Thuma mina  
 
Bidden we dat het huis waarin Karolien en Kristien zullen  
wonen niet een hoop stenen is waarin ze worden opgesloten 
maar wel een thuis waar vriendschap, liefde en gezelligheid 
heerst, een plaats van ontmoeting waar iedereen welkom is. 
 
Thuma mina 
 
Bidden we voor allen die deze twee mensen tot hiertoe      
hebben begeleid, soms in moeilijke dagen, dan weer in  
vreugde en hoop voor de toekomst. 
En voor allen die hen met vriendschap hebben omringd 
dat zij zich vandaag beloond mogen weten voor de liefde en 
zorg die ze aan hen besteed hebben. 
 
Thuma mina 
 
Bidden we voor mensen die wij steeds graag ontmoetten, 
maar die er vandaag niet bij kunnen zijn 
dat zij in onze herinnering mogen blijven leven 
en het goede in hen voor ons een bron van kracht mag zijn 
 
Thuma mina 
 


