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Huwelijksteksten, een verzameling door priester Pradip Smagge 
pradip@me.com, 0473 71 12 01, www.priesterpradip.be, versie 26/08/2022 

de bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21,  
© Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

 
Schematisch verloop van de huwelijksviering  
 
Openingslied (titel + uitvoerder) 

Begroeting       door het koppel of door de priester 

Inkeermoment (schuldbeden), door een lezer 

Openingsgebed     door de priester gelezen 

Lezing (eerste lezing)   uit de bijbel of een alternatieve lezing 

Lied / Luisterlied (titel + uitvoerder, eventueel vertaling) 

Evangelie        uit Matteüs, Marcus, Lucas of Johannes  

door de priester gelezen 

Homilie         door de priester of door een familielid/getuigen  

Huwelijksritus 

Ondervraging 

Huwelijksbeloften 

Zegening van de ringen 

Zegening van de huwelijkskaars (is niet verplicht) 

Tekenen van het huwelijksregister    

een streepje muziek voorzien (kort) (titel + uitvoerder) 

Voorbede door enkele lezers 

Zegening van het huwelijkskruisje (offerande)  

muziek voorzien, best twee nummers (titels + uitvoerders)      

Gebed over de gaven (offerandegebed) door de priester gelezen 

Tafelgebed eventueel met stukken tekst die door allen gelezen worden 

Onzevader samen te bidden (niet gezongen!!!) 

Huwelijkszegen door de priester 

Vredeswens door de priester 

Communie hier ook muziek voorzien (titel + uitvoerder) 

Bezinningsmoment / dankwoord door lezer, of door het bruidspaar 

Gebed na de communie (slotgebed) door de priester  

Zending en zegen door de priester 

Slotlied (uittredelied) (titel + uitvoerder) 
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Tekstsuggesties per onderdeel in de huwelijksviering 
 
Openingslied (titel + uitvoerder) 
 
Begroeting door het koppel of door de priester 
 
Inkeermoment (schuldbede) waarin we vergeving vragen, door een lezer 
 
a)  Wij zijn niet altijd in staat om te beantwoorden aan de liefde, 

daarom willen wij God vragen om zijn vergeving: 
Heer, om onze zwakke kantjes, Heer, ontferm U over ons. 
Christus, om de keren dat we enkel aan onszelf dachten, 

   Christus, ontferm U over ons. 
   Heer, omdat we soms ongeduldig of onverdraagzaam waren, 
   Heer, ontferm U over ons. 

God, toon ons de wegen die leiden naar liefde en geluk 
en geef ons telkens opnieuw de kracht en de moed 
om van deze aarde een hemel te maken. Amen. 

 
b)  Ik zal je iets vertellen voor we slapen gaan. 

Ik was vandaag de hele dag aan het werk  
en had vandaag geen tijd voor jou.  
Ik ben kortaf geweest maar er waren zoveel vragen  
en zoekend naar een antwoord, schiep ik weer problemen.  
Ik heb zoveel gezien dat ik nu in het donker, mijn ogen niet kan sluiten.  
Maar ik zou je iets vertellen voor we slapen gaan.  
Ik weet, ik heb mij veel te druk gemaakt,  
misschien dat ik vergeten wou dat ik zo eenzaam ben.  
Dat wou ik vertellen, voor we slapen gaan, dat ik je nodig heb. 

 
c)  Houden van mensen die ver van ons zijn is niet moeilijk.  

Houden van hen waarmee we de hele dag samen zijn is veel moeilijker.  
We staan stil bij hun fouten  
en hebben moeite om vergiffenis te schenken. 
Weet je, vergeven is iemand bevrijden, 
iemand weer kans geven nieuw te worden. 
Vergeven is niet kwaad met kwaad vergelden, 
vergeven is de eerste stap zelf zetten. 
Weet je, vergeven is niet iemand om een fout afschrijven. 
vergeven is weer nieuwe kansen geven. 
Vergeven is iemand de hand reiken 
om over de zwakheid heen te gaan. 
Weet je, vergeven is zon brengen, de muur afbreken. 
Vergeven is een brug bouwen, weer contact opnemen. 
Vergeven is de ander weer even graag zien als jezelf. 
Weet je, vergeven moet geen zeven maal, maar zeventig maal zeven. 
Dat is altijd en aan iedereen. 
Vergeving vragen is de eigen pretentie op zak steken 
en bekennen dat je liefde nodig hebt. 
Vergeven is nog eens de liefde gelijk geven. 
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Openingsgebed door de priester gelezen 
 
a)  God, wij zijn dankbaar en blij om de liefde tussen … en … . 

Geef dat wanneer zijn straks hun jawoord uitspreken, 
dat woord niet 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 hen geloven in het leven en in wat u ons leert; 
hoop, geloof en vooral liefde. Amen. 

 
b)  God van liefde, … en … zijn naar hier gekomen  

om elkaar gelukkig te maken.  
Wij bidden u dat zij elkaar echt lief hebben  
en in alle eenvoud elkander diepe vreugde mogen schenken. 
Wij vragen het U, voor nu en voor morgen  
en alle dagen tot in de eeuwigheid. Amen. 

 
c)  God van leven, uw liefde zet mensen in beweging, 

doet hen op zoek gaan naar elkaar. 
Vandaag willen wij U in het bijzonder danken 
voor … en … - die hun ja-woord voor U 
en alle mensen hier willen uitspreken. 
Schenk hen de kracht om als liefdevolle mensen  
door het leven te gaan met Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 
d)  Van iemand houden kan heel je leven veranderen. 

Onder de warmte van de liefde bloei je als mens helemaal open. 
Het eigenaardige is dat er een aantrekkingskracht is 
die je nooit tevoren hebt opgemerkt 
en die je bij iemand anders niet treft. 
Misschien is het gewoon een manier van kijken  
of een houding die je boeit. 
Je hebt er geen verklaring voor,  
maar je voelt dat die manier van leven de moeite waard is. 
Heer, laat zo ook de liefde tussen … en … 
groeien en bloeien van dag tot dag, hun leven lang. Amen. 

 
e)  God van liefde, U bent het geluk en de vreugde 

van twee mensen die voor elkaar de hemel kunnen zijn. 
Uw droom met deze wereld begint vorm te krijgen 
waar twee mensen die droom samen dromen. 
Wij bidden en vieren vandaag voor de liefde tussen … en …, 
dat hun liefde de richting mag zijn van hun verdere levensweg. Amen. 

 
f)  God, uit ontelbare mensen hebt u … en … samengebracht  

om met elkaar hun leven  te delen.  
Het is hun opgaven elkaar gelukkig te maken, voor elkaar een thuis te zijn.  
Laat hun liefde de taal zijn waarin U tot hen spreekt,  
dan zullen zij een licht zijn voor hun omgeving. Amen. 
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Lezing (eerste lezing) uit de bijbel of een alternatieve lezing  
(verhaal/gedicht), door een lezer   
 
a)  uit ‘Misschien wisten zij alles’ van Toon Tellegen  

De eekhoorn zat aan zijn tafel, likte aan zijn pen,  
doopte hem in de galappel, dacht na, fronste zijn wenkbrauwen,  
rolde zijn staart en schreef: 
“Geachte secretarisvogel, 

  Ik ben de eekhoorn en woon in het bos. Ik houd van brieven schrijven, 
maar niemand schrijft mij ooit terug.  
Nu heb ik zo maar een vermoeden  
dat u niets anders doet dan terugschrijven.  
Zoudt u mij ook eens willen terugschrijven? 

  Hoogachtend, 
  Eekhoorn.” 

Hij vouwde de brief op en wierp hem in de wind,  
en de wind blies de brief over de zee naar de steppe  
waar de secretarisvogel woonde,  
die dag in dag uit brieven naar de uithoeken van de wereld schreef. 

  De volgende dag al kreeg de eekhoorn antwoord. 
  “Geachte eekhoorn, Ja.  

Hoogachtend, Secretarisvogel.” 
Vol trots liet de eekhoorn de brief aan de mier zien. 
Het was de eerste brief die hij ooit had ontvangen. 
De mier las de brief en was niet erg onder de indruk 
van de woorden van de secretarisvogel. 

  ‘Dat had hij toch ook wel kunnen zéggen? 
Dat hoef je toch niet te schrijven?’ zei hij. 

  ‘Hoe kan hij dat nou zeggen?’ zei de eekhoorn. 
‘Hij woont over de zee!’ 

  ‘Of kunnen roepen?’ 
  ‘Dat kan niet.’ 
  ‘Of kunnen gillen. Jáááááááááááááááá!’ gilde de mier. 
  De eekhoorn kreeg tranen in zijn ogen. 

Daar stond hij met zijn brief, op glanzend wit geschept papier geschreven, 
in een plechtige grijze envelop met een gebloemde binnenkant gearriveerd, 
terwijl de mier maar doorging met zijn gegil, 
waarbij de tranen hem over de wangen stroomden. 

  De mier gilde nog enige uren door tot hij schor werd  
en geen traan meer over had. Hij kuchte en ging naar huis. 

  De eekhoorn las de brief steeds maar weer aan zichzelf voor, 
legde hem ’s nachts naast zijn bed  
en hing hem overdag aan de binnenkant van zijn deur.  
Hij vond het woord ja het mooiste woord en de mooiste zin die hij kende. 

  Drie dagen later ontving hij een nieuwe brief, in een iets grijzere envelop. 
“Geachte eekhoorn, 

  Ik heb al lang niets meer van u gehoord. 
  Er is toch niets ernstigs met u?  

Ik hoop spoedig iets naders van u te onvangen. 
  Met de allervriendelijkste groeten, 
  Secretarisvogel.” 
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b)  Liefste, stel je voor, een braakliggend veld. 
Het gras in geen vijf jaar afgemaaid. 
Nauwelijks te overzien. 
Netels en struiken allerhande. 
Overal troep, afval en bladeren. 
Echt geen doorkomen aan. 
 
En toch, als je goed zoekt 
en vooral blijft proberen, 
dan vind je wel een pad, 
waarlangs je de vele obstakels kunt omzeilen. 
Een moeilijk begaanbaar en verduiveld smal pad. 
 
Maar als je enkele keren langs datzelfde pad heen 
en terug gaat, dan wordt dat paadje breder. 
Langzaam maar zeker. 
 
Meer zelfs, je durft al eens een andere richting 
kiezen om een kortere weg te vinden of gewoon 
om het eens vanuit een ander oogpunt te benaderen. 
Tot het braakliggend veld voor jou 
geen geheimen meer heeft. 
 
Zo banen we ons een weg naar elkaar toe. 
Beetje bij beetje groeit ons paadje uit tot een pad. 
We hoeven niet onmiddellijk een snelweg aan te leggen, 
zolang we elkaar af en toe terugvinden en  
kunnen genieten van eenvoudige momenten van samenzijn. 

 
c)  uit het Hooglied (Hoogl. 2:8a-14.8:67a NBV21) 
  zij  Kijk! Hij staat al bij de muur. 

Hij blikt door het venster, tuurt door de spijlen. 
Mijn lief roept mij toe: 

 
hij  Sta op, vriendin! Mooi meisje, kom! 

Kijk! De winter is voorbij, 
voorbij zijn de regens, weggegaan. 
De bloemen zijn verschenen op het veld, 
nu breekt de zangtijd aan, 
het koeren van de duif klinkt op het land. 
De vijgenboom is al vol vruchten, 
de wijnstok rankt en geurt. 
Sta op, vriendin! Mooi meisje, kom! 
Mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand, 
laat mij je gezicht zien, 
laat mij luisteren naar je stem, 
want je stem is zo lieflijk, je gezicht zo bekoorlijk. 

 
zij  Draag mij als een zegel op je hart,  

als een zegel op je arm. 
Sterk als de dood is de liefde, 
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. 
De liefde is een vlammend vuur, een vuurgloed van de HEER. 
Zeeën kunnen haar niet doven, 
rivieren spoelen haar niet weg. 
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d)  uit het Hooglied van Paulus (1 Kor. 13:1-8a.13 NBV21) 
   Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen –  

had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong  
of een schallende cimbaal. 
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen,  
al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – 
had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, 
al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand –  
had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 
De liefde is geduldig en vol goedheid.  
De liefde kent geen afgunst,  
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,  
ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,  
ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
De liefde zal nooit vergaan. 
Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie,  
maar de grootste daarvan is de liefde. 

 
e)  Man en vrouw zijn zoals het strand en de zee. 
  Bij vloed omhelst de zee het strand. 
  Beiden zijn één in de branding. 
  Maar, er is niet alleen vloed, er is ook eb. 
  Dan neemt de zee afscheid van het strand, 
  zo ver zelfs dat het strand denkt: waar is de zee? 
  Ze willen één zijn, maar verliezen elkaar regelmatig uit het oog. 
  Maar steeds opnieuw is er de hoop 
  elkaar weer te vinden in een nieuwe branding; 
  vloed en eb, feest en eenzaamheid, 
  vreugde voor elkaar, maar helaas, ook pijn doen aan elkaar. 
  Zo is het leven van man en vrouw, 
  zo is het leven voor ons allemaal, er is eb en vloed. 
 
f)  Een zee van liefde (Pradip Smagge) 

Vier voeten stevig in het zand geplant, de zeewind door hun haren, 
zo staren verliefden naar elkaar maar ook de verte in. 
Zo wijds de horizon van de zee, 
zo ook de toekomst die hen beiden wacht. 
En zij ademen de longen vol zuivere zeelucht, 
zij voelen de warmte van de dalende zon op hun tintelende huid. 
Wat is het leven mooi, wat maakt de liefde de dagen vol, 
zij geeft zin aan het bestaan. 
De geliefden zien hoe de golven het strand kussen, 
hoe de branding een spel van geven en nemen is, 
hoe de zon de zee een nachtzoen geeft. 
Zij zien in elkaars ogen de rode gloed die stilaan verdwijnt, 
hoe de nacht de zee nog mysterieuzer maakt, 
en hoe zij erop vertrouwen elkaar ook elke morgen 
helder in de ogen te zien. 
Zo willen zij voor elkaar zijn, een ja-woord en verbondenheid, 
een leven lang, een zee van liefde, 
liefde zoveel als de korrels zand op het strand, 
als de vele waterdruppels die samen de zee zijn… 
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Lied / Luisterlied (titel + uitvoerder, eventueel vertaling) 
 
Evangelie (uit Matteüs, Marcus, Lucas of Johannes) door de priester gelezen 
 
a)  Matteüs 6:25b-28.31.33 NBV21 

Maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken,  
noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken.  
Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet  
en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. 
Zijn jullie niet meer waard dan zij? 
Wie van jullie kan door zich zorgen te maken  
ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? 
En wat maken jullie je zorgen over kleding?  
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld.  
Ze werken niet en weven niet. 
Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten?  
of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? 
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,  
dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 

 
b)  Lucas 6:47-48 NBV21 
  Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij Me komt,  

naar mijn woorden luistert en ernaar handelt:  
hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis  
een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde.  
Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis,  
maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. 
 

c)  Johannes 2:1-11 NBV21 
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea.  
De moeder van Jezus was er, en ook Jezus  
en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 
Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem:  
‘Ze hebben geen wijn meer.’  
‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’  
Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:  
‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’  
Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel  
zes stenen watervaten,  
elk met een inhoud van twee à drie metrete.  
Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’  
Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit,  
en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.  
En toen de ceremoniemeester  
het water dat wijn geworden was, proefde  
– hij wist niet waar die vandaan kwam,  
maar de bedienden die het water geschept hadden  
wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem:  
‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor  
en als ze dronken zijn de minder goede.  
Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 
Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken;  
Hij toonde zo zijn grootheid  
en zijn leerlingen geloofden in Hem. 
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d)  Johannes 15:9-17 NBV21 
  Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad.  

Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, 
zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb  
en in zijn liefde blijf. 
Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven,  
dan zal je vreugde volkomen zijn. 
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. 
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 
Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. 
Ik noem jullie geen slaven meer,  
want een slaaf weet niet wat zijn meester doet;  
vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, 
aan jullie bekendgemaakt heb. 
Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie,  
en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, 
blijvende vrucht.  
Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. 
Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief. 

 
Homilie door de priester of door een familielid/getuigen  
 
Huwelijksritus 
 
Ondervraging 
 
Priester:  N en N, hier voor de Heer onze God, ten overstaan van Zijn Kerk 
    en omgeven door allen die jullie dierbaar zijn, 
    gaan jullie uitspreken met de stem van je hart en geweten, 
    dat je elkaar gekozen hebt, voor heel je leven, 
    en dat jullie verbonden willen zijn als man en vrouw. 
 
    N en N, zijn jullie uit vrije wil 
    en met de volle toestemming van je hart, 
    naar hier gekomen om met elkaar te trouwen? 
 
N en N: Ja, dat zijn we. 
 
Priester: Zijn jullie bereid als gehuwden elkaar lief te hebben  

en te waarderen, al de dagen van je leven? 
 
N en N:  Ja, dat zijn we. 
 
Priester: Zijn jullie bereid kinderen als geschenk uit Gods hand  

te aanvaarden, hen in jullie liefde te laten delen 
en hen in de geest van Christus en Zijn Kerk op te voeden? 
 
Indien het koppel al een kind heeft/kinderen hebben: 
Zijn jullie bereid jullie kind(eren) als een geschenk van God 
te aanvaarden, hen in jullie liefde te laten delen  
en hen in de geest van Christus en Zijn Kerk op te voeden?” 

 
N en N: Ja, dat zijn we. 
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(ofwel zonder deze drie vragen, het koppel spreekt dan deze tekst uit: 
 
N en N: Vrijwillig zijn wij naar hier gekomen 
    en vragen u ons tot man en vrouw te verbinden. 
    Wij willen samen een gezin vormen 

waar het goed om leven is, 
    waar kinderen met vreugde zullen verwelkomd worden 
    en zullen worden opgevoed volgens ons geloof.) 
 
Priester: N en N, trouwen, elkaar graag zien,  

daar moet je voor kiezen elke dag. 
Vandaag zijn we allen naar hier gekomen 
om getuige te zijn van jullie liefde. 
Ik ga nu jullie handen aan elkaar binden  
met deze regenboogsjaal, uiterlijk teken  
van het innerlijke verbond  
dat jullie vandaag met elkaar sluiten 
bij het uitspreken van jullie trouwbelofte, 
hier, in deze gemeenschap van familie en vrienden, 
hier, in deze kerk, in Gods liefde. 

 
Huwelijksbeloften 
 
N:    N, 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 mijn leven. 

 
N:    N, 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 mijn leven. 

  
Priester: Voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen als gehuwden. 

Moge de Heer jullie huwelijk bevestigen en jullie leven zegenen. 
U allen hier aanwezig, neem ik tot getuigen  
van deze heilige verbintenis.  
Wat God heeft verbonden zal een mens niet scheiden. 

    
Zegening van de ringen 
 
Priester: God van alle liefde, zegen deze ringen. 

Wij bidden U, dat ze voor N. en N. 
een uitnodiging zijn van blijvende trouw, 
een teken dat zij in Uw liefde met elkaar verbonden zijn. 

 
N:    N, ik geef je deze ring, als teken van mijn liefde, 

en omdat ik voor altijd bij je wil horen! 
 
N:    N, ik geef je deze ring, als teken van mijn liefde, 

en omdat ik voor altijd bij je wil horen! 
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Zegening van de huwelijkskaars (is niet verplicht) 
 
a)  Samen willen … en … één zijn. Eén liefde, één van hart en gezindheid. 

Hun eigen persoonlijke levensvlammetjes  
voegen zich samen tot één grote vlam,  
de vlam van hun leven als man en vrouw.  
God van alle liefde, zegen hun huwelijkskaars,  
maak ze tot een blijvend teken  
van de liefde die … en … elkaar toedragen. 

 
  (onderstaande tekst kan voorgelezen worden 

tijdens het aansteken van de huwelijkskaars) 
 

Met mijn vlammetje wil ik bij jullie huwelijk zijn. 
Ik ben meer dan een geschenk, 
ik ben een stille getuige in het huis van je liefde. 
Als de zon schijnt, hoef ik niet te branden, 
maar als het donker is, als er storm komt in huis, 
steek mij dan aan. 
Als er ruzie komt, als je in stilte onder iets lijdt, 
steek me dan aan! 
Als je tot een gesprek wilt komen, 
maar geen woorden vindt, als je omhelzen wil, 
maar je armen worden stijf, steek me dan aan. 
Mijn vlammetje is een duidelijk teken in huis. 
Het spreekt de taal die de andere duidelijk verstaat. 
Ik ben jullie huwelijkskaars, ik hou van jullie beiden. 
Laat me branden als het moet tot jullie samen, 
wang tegen wang, mijn vlammetje kunnen doven. 
Dan zeg ik dankbaar: “Tot de volgende keer”. 
 

b)  … en …laat deze kaars een stille getuige zijn  
van wat jullie vandaag beginnen en geef ze ereplaats in jullie huis. 
Steek ze aan wanneer je samen mooie  
en gelukkige momenten mag beleven: jullie huwelijksverjaardag,  
de geboorte van jullie kinderen, of zomaar,  
omdat je blij bent met elkaar. 
Maar steek ze ook aan als het donker wordt,  
als je de eerste stap wil zetten, maar je weet niet hoe, 
als je tot een gesprek wil komen, maar je geen woorden vindt. 
Dan zal deze kaars een duidelijk teken zijn,  
een sprekende taal die je allebei meteen verstaat. 
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. 

 
Tekenen van het huwelijksregister 

hier ook een streepje muziek voorzien (kort)  
(titel + uitvoerder) 
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Voorbede door enkele lezers 
enkele voorbede; voor het koppel, voor hun familie, voor de overledenen… 
 
a)  Dat … en … elkaar de vrijheid laten om zichzelf te kunnen zijn  

en zich te ontplooien.  
Dat ze elkaar kunnen loslaten en ook weer opvangen.  
Dat ze blijven geloven in hun idealen.  
Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

  
Voor … en …, de ouders van …. Voor … en …, de ouders van ….  
Voor …, hun broers en zussen, die hen vandaag tot hier hebben begeleid.  
Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 
Voor allen die hen met hun vriendschap hebben omringd,  
dat ze vandaag beloond zijn voor de liefde en de zorg  
die ze aan hen hebben besteed. 
Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 
Voor al degenen die hier vandaag niet meer kunnen aanwezig zijn.  
Wij zijn dankbaar voor alles wat ze voor ons hebben gedaan  
en nog steeds betekenen.  
Wij hopen dat het geluk dat wij hier ervaren ook hen mag bereiken.  
Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 
Zegening van het huwelijkskruisje (offerande) hier ook muziek voorzien 
best twee nummers (titels + uitvoerders)      
het is hier de gewoonte dat alle aanwezigen het kruisje komen zegenen 
tijdens de offerande door hun rechterhand op dit kruisje te leggen 
 
Gebed over de gaven (offerandegebed) door de priester gelezen 
 
a)  In ieder huis staat een tafel en stoelen  

waaraan dagelijks gegeten en gedronken wordt.  
Een tafel waarrond gepraat, gelachen, gehuild en geruzied wordt.  
Ook hier staat een tafel gedekt met brood en wijn.  
Het is een teken van mensen die zoeken naar samenzijn,  
verder dan hun eigen huis.  
God, wij bidden U dat wij voor elkaar mogen zijn  
zoals dit brood en deze wijn die wij U opdragen,  
onopvallend en onmisbaar voor elkaar.  
Moge dit alledaags voedsel voor ons een teken zijn,  
dat de ene zonder het andere geen leven is.  
Laat … en … brood en wijn zijn voor elkaar. Amen. 

 
b)  Vandaag willen wij samen aan tafel gaan.  

Wij bidden voor … en …, laat hen beseffen  
dat ze “broodnodig” voor elkaar zijn  
om alles tot een goed einde te brengen.  
Dat hun huis een thuis van vrede, vrolijkheid en geluk mag zijn,  
door een liefde, als brood en wijn geschonken.  
Er zijn weinig dingen zo gezellig als samen aan tafel gaan  
in een huis dat een thuis is voor allen die er wonen en er binnenkomen. 
Heer, laat ook hen hun leven delen  
zoals ook Jezus zijn leven deelde met anderen. Amen. 

 



 
Huwelijksteksten verzameling priester Pradip Smagge.docx 12 / 18 

c)  Heer, waar mensen het leven delen met elkaar in lief en leed 
is er brood en wijn in overvloed. 
Wij bieden U dit beetje brood en wijn om uit te drukken 
dat niet alles in dit leven aan ons ligt. 
Wij vragen U: zegen en vul deze gaven en ook ons 
met uw liefde die geen einde kent. Amen. 

 
d)  Heer, zegen deze gaven die hier op het altaar staan: 

bloemen, die het leven mooi maken 
en uitdrukking zijn van wat wij voor anderen betekenen. 
Kaarsen, die licht en warmte brengen, 
teken van een betrouwbaar lichtpunt in ons huis. 
Brood, teken van genegenheid en dienstbaarheid, 
dat we met elkaar mogen breken. 
Wijn, teken van vreugde en vriendschap, 
die we steeds bij elkaar kunnen vinden. Amen. 

 
e)  God van liefde, er zijn weinig dingen die ons zo dicht bij elkaar brengen  

als samen aan tafel te kunnen gaan in een huis  
dat een echte thuis is voor allen die er wonen en binnenkomen.  
God, wees bij ons in de eenvoud van deze maaltijd,  
opdat wij ons brood zouden breken voor elkaar  
en onze liefde zouden delen zoals Jezus het ons voordeed. Amen. 

 
Tafelgebed eventueel met stukken tekst die door allen gelezen worden, 
de instellingswoorden (Jezus brak het brood en deelde de wijn)  
zijn te lezen door de priester 
 
a)  God, in uw Naam zijn wij hier samen. 

Wij noemen U, tastend en twijfelend: God, 
Vader en Moeder, Roepstem, Dragende kracht, Grond van leven. 
Niemand heeft U ooit gezien, maar elke dag opnieuw  
is het duidelijk hoe U aanwezig bent 
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden. 
Wij zien U aan het werk  
in de ontluikende liefde tussen mensen. 
Wij zien U ook aan het werk in Jezus, uw zoon. 
Hem willen wij hier bij name noemen als inspiratie, 
wegwijzer voor ons leven,  
om te blijven doen wat Hij ons heeft voorgedaan. 

 
rechtstaan 

 
Die avond, vlak voor zijn dood, vatte Jezus zijn leven samen. 
Met al zijn liefde toonde Hij wie Hij was en blijven wou. 
Hij nam het brood, brak het en deelde het rond en zei 
“Neem van dit brood en eet ervan.  
Dit ben Ik, mijn leven, mezelf aan u gegeven.” 
Hij nam ook de beker met wijn in zijn handen en zei: 
“Dit is de beker met mijn bloed, mijn leven voor u uitgedeeld. 
Drink ervan en doe dat ook. 
In uw breken en delen blijf ik in uw midden.” 
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Wij bidden U, God, beziel ons allen met uw Geest van liefde. 
Dat wij uw liefde tonen in deze wereld, 
dat wij helpen bouwen aan het paradijs 
waar iedereen meetelt en liefde waarheid wordt. 
Beziel ons vandaag al met uw Geest van liefde. 

 
b)  Mensen, aan elkaar toevertrouwd, 

zijn een geschenk uit uw handen, God, 
daarom willen wij u danken op deze trouwdag van … en …. 
Niet tot eenzaamheid en niet tot hulpeloosheid hebt u ons gemaakt, God, 
maar tot vervulling van elkaar. 
In de liefde tussen deze twee mensen 
wordt u zichtbaar als een nabije God, 
in hen ontvouwt zich uw woord 
als taal van het verbond, de taal van de liefde. 
U danken wij om die liefde als een kracht 
die ons weghaalt uit onszelf 
en ons doet leven naar de ander toe. 

 
rechtstaan 

 
Net als uw zoon Jezus kunnen wij ons als geliefden 
met hart en ziel aan elkaar geven. 
Jezus toonde ons waartoe liefde in staat is 
toen hij in de nacht dat hij verraden werd 
brood nam en U, God, zegende, het brood brak, 
verdeelde onder zijn leerlingen en sprak: 

 
“Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.” 
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen,  
dankte U opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: 

 
“Neemt deze beker en drinkt 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.  
Blijft dit doen om mij te gedenken.” 

 
Schenk … en … en elk van ons uw liefde, dag na dag. 
Maak de trouw tot het dagelijks brood dat wij delen, 
en de liefde tot een beker, die overloopt van vreugde. 

 
Houd ons uw liefde voor ogen, God, 
dat wij in het spoor van Jezus, uw zoon, 
samen stappen op dezelfde weg 
die ook anderen met ons gaan. 
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c)  God, heel veel woorden hebben wij om U aan te duiden, 
toch weten wij dat U onuitsprekelijk blijft. 
In de liefde weten wij U het meest nabij. 

 
Het is het mooiste gevoel dat U hebt gemaakt: 
bemind worden, beminnen en beminnelijk zijn. 
Wij geloven dat er iets meer is in het leven 
en geloven dat U het bent: hemelse liefde. 

 
Niemand heeft U ooit gezien van aangezicht tot aangezicht, 
maar gelukkig zit deze wereld vol van sporen naar U.  

 
Wij zijn blij met deze wereld waarin liefde bestaat, 
dat wij ervan kunnen genieten, ernaar verlangen 
en de vervulling van onze diepste dromen in vinden. 
Wij danken U, God, dat wij tot liefde in staat zijn. 

 
De liefde in zovele vormen komt van U, zo geloven wij; 
soms is ze passioneel en vurig, dan weer eens alledaags, 
of als een verborgen, rode draad in ons leven. 

 
Van uw liefde kunnen wij leven, God, 
naar die liefde streven wij. 
Uw liefde, God, is heilig, ze maakt ons vrij  
en doet ons leven zoals wij bedoeld zijn. 

 
Nooit heeft iemand U gezien, God, 
maar wij die liefdevolle mensen willen zijn,  
geloven dat U niets anders dan liefde bent. 
In Jezus bent U volmaakt mens geworden  
en hebt zo voor ons de weg van de ware liefde getoond,  
een weg die belangrijker is dan alle andere wegen. 

 
Die avond vlak voor zijn dood, vatte Hij zijn leven samen. 
Met alle liefde die in Hem was nam Hij brood,  
brak het, zoals zijn leven, en deelde het rond en zei: 
"Neem van dit brood en eet ervan. Dit ben Ik,  
mijn leven, mezelf aan u gegeven. Doe dat ook." 
Hij nam ook de beker met wijn in zijn handen en zei: 
"Dit is de beker met mijn bloed, mijn leven voor u uitgedeeld.  
Drink ervan en doe dat ook.  
In uw breken en delen blijf ik voor altijd in uw midden." 

 
Wij bidden U, God, beziel ons allen  
met uw Geest van liefde. 
Dat wij uw liefde tonen in deze wereld, 
dat wij helpen bouwen aan het paradijs 
waar iedereen meetelt en liefde waarheid wordt. 
Beziel ons vandaag al met uw Geest van liefde. 
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Wij danken U, God, voor de mensen  
die van ons houden en zo het leven mooier maken. 
Wij danken U, God, voor allen die geloven 
in de kracht van de liefde, 
dat zij ondanks de haat en tegenslagen 
mogen blijven verkondigen in woord en daad 
dat mensen elkaar enkel liefde moeten geven. 

 
Wij bidden U ook, God,  
voor mensen die ons ontvallen zijn... 
Bewaar hen in uw liefde, rust en vrede, voorgoed. 

 
Als wij uw liefde tonen in deze wereld 
kan enkel zo uw Naam gezegend zijn, God, 
in uw liefde, door uw liefde, voor altijd. Amen. 

 
Onzevader samen te bidden (niet gezongen!!!) 

 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 
Huwelijkszegen door de priester 
 
a)  Heer, zegen deze twee jonge mensen,  

zegen hun handen opdat ze elkaar niets zouden verbergen  
maar alles samen delen wat hun aangeboden wordt.  
Zegen hun ogen opdat ze elkaar zouden verstaan,  
in het duister of in het licht,  
zegen hun oren opdat ze het stille verdriet  
of de verborgen vragen van de ander zouden verstaan.  
Zegen hun hart dat het mag openstaan voor elkaar  
en alle mensen rondom hen. 

 
b)  naar Jalal ad-Din Rumi (1207-1273) 

Mogen deze beloften en dit huwelijk gezegend zijn. 
Moge dit huwelijk een heerlijke melk zijn als wijn en honing. 
Moge het vruchten en schaduw brengen als de dadelpalm. 
Moge dit huwelijk vol vrolijkheid zijn 
en iedere dag ervan als een dag in het paradijs. 
Moge dit huwelijk een symbool van medeleven zijn, 
een zegel van vreugde voor nu en altijd. 
Moge dit huwelijk een vriendelijk gezicht 
en een goede naam hebben, 
een welkomstteken als de maan aan de heldere daghemel. 
Ik heb geen woorden meer om te beschrijven 
hoe de geest zich in dit huwelijk mengt. 
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c)  God van liefde, zegen deze geliefden, 
zegen de vonken liefde tussen hun ogen, 
zegen hun gegeven zijn aan elkaar, 
zegen hun gedachten en diepste dromen, 
hun verlangens en stille hopen, 
maar zegen ook hun verdriet 
hun stuntelige onbegrip, 
het domme misverstand, 
dat ze steeds samen  
daar doorheen groeien 
dichter naar elkaar toe. 
God van liefde, zegen deze geliefden, 
zegen de warmte van hun handen, 
zegen hun grenzeloze vertrouwen in elkaar, 
zegen hun doen en laten,  
hun arbeid, werk en bezig zijn, 
zegen hen in de tijd voor elkaar, 
zegen hen in hun tederste momenten, 
maar zegen hen ook in tegenslagen 
en wanneer het leven pijn doet, 
zegen hen zo dat ze steeds samen 
daar doorheen groeien 
telkens weer dichter naar elkaar toe. 
God van liefde, zegen deze geliefden, 
dat zij uw liefde zichtbaar maken 
en zo tonen dat liefde niet alleen te doen 
maar vooral de weg bij uitstek is 
om de hemel hier en nu te beleven. 

 
d)  God, zegen deze geliefden zo 

dat ze voor elkaar mogen zijn: 
vaste grond onder de voeten, 
diep en wijd als de zee, 
warm en stralend als de zon, 
leven gevend als adem. 
God, zegen deze geliefden zo 
dat ze alles voor elkaar betekenen, 
dat ze elkaar aanvullen, vervullen, 
in dagen en nachten, 
in de eenvoudigste momenten. 
 
God, zegen hen zo 
dat zij voor elkaar mogen zijn: 
vruchtbare bodem, 
verkwikkende bron, 
verfrissende bries 
vurige vlammen. 
Zegen hen,  
dat zij de wereld  
zijn voor elkaar. 

 
Vredeswens door de priester 
 
Communie hier ook muziek voorzien (titel + uitvoerder) 
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Bezinningsmoment / dankwoord door lezer, of door het gehuwde koppel 
 
Gebed na de communie (slotgebed) door de priester  
 
a)  God van liefde, 

U weet hoe kwetsbaar en klein mensen soms zijn. 
Behoed, zo vragen wij U, de tederheid en geestdrift  
van … en … waarmee wij ons verbonden voelen. 
U kent de onzekerheden van ons bestaan. 
Bescherm de vriendschap en trouw van … en … . 
U hebt in hun harten het verlangen gewekt  
om samen de weg door het leven te gaan, 
laat hen niet verdwalen en hou hen bij elkaar. 
Bewaar ons allen in de eenheid 
waartoe Jezus ons uitnodigt. Amen. 
 

b)  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 … en … in elkaar gevonden. 
Wij bidden dat niets nog kan 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  
doorheen het wel en wee van de dagen. 
Moge de liefde in hen nog verder openbloeien, 
moge de band die hen verbindt steeds hechter worden. Amen. 
 

c)  Heer, wij danken U voor deze mooie dag.  
U hebt … en … aan elkaar gegeven als man en vrouw,  
om samen de weg door het leven te gaan.  
Maak dat zij hun schip recht door de zee sturen,  
dat zij de kronkels van hun levensweg veilig doorkomen  
en dat zij steeds weten te genieten van de vreugde en het geluk  
die zij vinden bij elkaar en bij anderen. Amen. 

 
d)  God van liefde, wij geloven in uw aanwezigheid 

overal waar mensen uw liefde tonen. 
Zegen onze handen, dat zij uw liefde brengen waar geen liefde is. 
Zegen onze voeten, dat zij uw wegen gaan van vrede. 
Zegen vooral onze gedachten, dat zij U nooit verlaten. 
Wees voor ons steeds uw Naam ‘Ik zal er zijn voor u’. 
Kom in ons tot leven dan wordt ons bestaan hemels 
en wordt water wijn door Christus onze Heer. Amen. 
 

e)  God, wij vragen U dat … en … uit deze huwelijksviering  
extra liefde en genegenheid meenemen  
om samen hun leven uit te bouwen.  
Geef dat ook wij Uw liefde blijven voorleven.  
Bedankt dat U onze God wilt zijn in kwade en goeie dagen.  
In liefde bouwt U de hemel op aarde met mensenhanden,  
nu en altijd. Amen. 
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f)  God, als twee mensen elkaar zo graag zien  
dat ze hun leven lang aan elkaar geven,  
geef hen dan de kracht om de liefde te doen groeien  
in duizend kleine dingen van elke dag:  
een glimlach, een lief woord, een bloem, een verrassing,  
een dankbare zoen of een zwijgend genieten van elkaars aanwezigheid.   
Laat hen hoopvol op weg gaan,  
en dankbaar zijn om wat ze de anderen kunnen bieden. Amen. 
 

g)  Heer, het is een wonder gebeuren 
wanneer twee mensen elkaar ontmoeten 
en zo beginnen in elkaar te geloven 
dat zij durven dromen over een toekomst samen! 
Hou hun liefde jong en geef hen de kracht 
om samen verder te gaan. 
Laat ze de tijd voor elkaar, 
stilte tot wederzijds begrip 
en moed om te vergeven. Amen. 

 
h)  Heer, wij danken U voor … en … die nu als man en vrouw  

hun levensweg verder gaan. 
Help ze hun schip recht door zee te sturen,  
zodat zij de moeilijkheden veilig doorkomen  
en weten te genieten van het geluk  
dat zij vinden bij elkaar en bij anderen. Amen. 

 
Zending en zegen door de priester 
 
Slotlied (uittredelied) (titel + uitvoerder) 


