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5  ‘Gij zijt de ziel van onze liefde’
OP VERKENNING IN DE HUWELIJKSLITURGIE 

1. Kennismaking. Wat is de bedoeling?

De huwelijksliturgie is als een partituur…

2. De ‘logica’ van de huwelijksviering

Welke ingrediënten van de huwelijksliturgie kennen jullie?

Wat heeft er tot nog toe indruk op jullie gemaakt in andere huwelijksvieringen?

• Openingsriten 

• Liturgie van het Woord
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• De viering van het huwelijk
 

• Eucharistie
 

• Communieritus 
 

• Slot van de viering

3. Wat toont de huwelijksviering over de stap die jullie samen zullen zetten?

A. Ons project is ook Gods project

• Als gehuwden zijn we samen beeld van God. Hij is de ziel van onze liefde.
• God is niet vreemd aan ons leven. Dat wordt zichtbaar in gebaren en symbolen tijdens de liturgie:
 • Aanbieden van het doopwater

  N. en N., 
  in het doopsel heeft God jullie zijn Geest van liefde geschonken. 
  Moge Hij vandaag deze gave vernieuwen 
  en jullie zegenen met de dauw van zijn genade, 
  door Christus, onze Heer.
  Allen: Amen.
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 • Uitgestrekte handen van de voorganger bij de huwelijkszegen
 

 • Aanbrengen van de gaven door de gehuwden 
 

• In de huwelijkszegen

  Heilige Vader, 
  Gij hebt de mens, naar uw beeld gemaakt, 
  als man en vrouw geschapen, 
  opdat zij, 
  verbonden in een eenheid van lichaam en ziel, 
  hun taak in de wereld volbrengen.
  God, om het raadsbesluit van uw liefde te openbaren 
  hebt Gij gewild dat de wederzijdse liefde van bruid en bruidegom 
  een voorafbeelding zou zijn van het verbond, 
  dat Gij zelf met uw volk hebt willen aangaan.’ (nr. 242)
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B. Een fundament om op te bouwen

• Het fundament van het huwelijkssacrament en van elk ander sacrament is het Paasmysterie: Jezus 
geeft zichzelf opdat ‘wij allen zouden leven in overvloed’ (Joh10,10)

• Eén van de prefaties bidt:

  ‘Hij (= Jezus Christus) heeft Uw liefde voor de mensen zichtbaar gemaakt
  en getoond hoe ons leven vruchtbaar wordt
  als wij onszelf uit handen geven
  en ons durven toevertrouwen aan elkaar.
  In het huwelijk roept Gij man en vrouw
  om elkaar lief te hebben, ten einde toe,
  en zo Jezus na te volgen.
  Vandaag roept Gij N. en N.
  om voortaan als gehuwden samen te leven.’

C. Een oproep vanuit de Schrift

• Wat wij als man en vrouw aan mekaar beloven is een antwoord op het Schriftwoord dat eerst 
 geproclameerd (gehoord) en becommentarieerd (overwogen) is.
• In de Schriftlezingen komt God aan het Woord. (Vervang ze niet door ‘eigen’ teksten.)
• De huwelijksliturgie vraagt om twee Bijbelse lezingen.

Zijn er nu al Bijbelse teksten die jullie aanspreken?

Hoe geven ze betekenis aan de weg die jullie samen gaan?

D. Een ja-woord van onze kant

• God heeft al ‘ja’ gezegd. Nu is het aan ons. De Liefde die ons gekozen heeft,
 wordt nu onze keuze om lief te hebben.
• Eerst is er de ondervraging:

  ‘N. en N., zijn jullie zonder dwang, uit vrije wil en met de volle instemming van jullie
  hart naar hier gekomen om met elkaar een huwelijk te sluiten?

  Zijn jullie bereid op de weg van het huwelijk elkaar lief te hebben en te waarderen,
  al de dagen van jullie leven?

  Zijn jullie bereid kinderen liefdevol uit Gods hand te aanvaarden,
  en hen op te voeden volgens het Evangelie van Christus en in het geloof van de Kerk?’
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• Het antwoord loopt uit op de huwelijksbelofte

  ‘Ik, N. aanvaard jou, N. als mijn vrouw/man
  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.

• Filmpje: “Wat als… iedereen bindingsangst had?”

Wat denk je zelf van deze herformulering van de huwelijksbelofte?

• Ons levenslange engagement is niet ‘maakbaar’, het heeft geen zin er zelf woorden voor te zoeken. 
Het avontuur waar we in instappen is groter dan onszelf.

E. We gaan niet alleen op weg

• God zoekt zich een volk. De sacramenten bouwen dat volk van God op.

Heb je op weg naar het huwelijk al iets kunnen ondervinden van wat ‘Kerk’ is? 

• Onthaal aan het portaal: 

  ‘N. en N., als kerkgemeenschap delen wij vandaag in uw blijdschap. 
  Mede namens alle aanwezigen heten wij u beiden 
  samen met ouders en vrienden van harte welkom…’

• De Kerkgemeenschap is betrokken partij en misschien ook een steun ...

F. Gesterkt door Gods Geest

• Er leeft (helaas) een idealistische opvatting over het huwelijks- en gezinsleven. Maar is het wel de 
Kerk die de lat zo hoog legt?

• We hoeven geen supermensen te zijn. De gehuwden en hun gezin worden ‘een school van meer 
menselijkheid’ (Gaudium et Spes 52,1).

• De liturgische teksten zijn ‘wijs’: matig, sober, niet wollig, niet moraliserend.
• De gehuwden worden met het oog op hun zending toegerust met kracht. Gods Geest is ‘de altijd 

stromende bron van de liefde tussen vrouw en man, de kracht waardoor hun trouw wordt vernieuwd’  
(Catechismus KK 1621).
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• Dat gebeurt in de huwelijkszegen. Die vervolledigt het wederzijdse jawoord en de bevestiging door de 
voorganger. In die zegen

 • horen we wie God is voor ons (‘anamnese’)
 • vragen we om gesterkt te worden door zijn kracht (‘epiclese’)
 • wordt duidelijk wat onze zending is

• Bijv. huwelijkszegen nr. 6 (uit de Franstalige orde van dienst):

Voorganger:
Broeders en zusters, 
laten wij God zegenen 
en Hem vragen dat Hij deze gehuwden zegent, 
die op Hem hun vertrouwen stellen. 

En allen zingen: Gezegend zijt Gij, Heer, want groot is uw liefde.

Daarna vervolgt de priester (of diaken), terwijl hij de handen over de gehuwden uitgestrekt houdt:

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
om uw liefde, 
die de bron is van alle liefde.
Gij hebt gewild dat de liefde van man en vrouw een teken is 
van het Verbond dat Gij sluit met uw volk: 
gezegend zijt Gij.

Refrein: Gezegend zijt Gij, Heer, want groot is uw liefde.

Gezegend zijt Gij, Vader van onze Verlosser, 
om het Nieuwe Verbond 
dat bezegeld werd in het paasmysterie van uw Zoon. 
Gij maakt  vandaag de eenheid tussen N. en N. tot een teken
van de eenheid tussen Christus en zijn Kerk: 
gezegend zijt Gij.

Refrein: Gezegend zijt Gij, Heer, want groot is uw liefde.

Gezegend zijt Gij, die uw Geest zendt 
om uw kinderen te laten delen in de zending van uw Zoon.
Gij verlangt dat deze gehuwden 
voor elkaar een teken zijn van uw tederheid 
en samen één lichaam en één geest worden: 
gezegend zijt Gij.

Refrein: Gezegend zijt Gij, Heer, want groot is uw liefde.
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God van het Verbond, 
wij bidden U voor deze echtgenoten 
waarvan Gij de eenheid hebt bezegeld: 
zend over hen uw Geest 
en schenk hen uw weldaden in overvloed: 
dat zij samen vele jaren van geluk mogen kennen, 
dat zij elkaar ondersteunen in beproevingen,
en steeds verder groeien 
in wederzijds respect, luisterbereidheid en vergeving, 
in de zoektocht naar gerechtigheid 
en in de zorg voor armen en kleinen.
[Dat zij de vreugde mogen kennen van een gelukkig gezin
en aan hun kinderen de smaak doorgeven 
van een evangelisch leven.]
Dat zij geheiligd worden door de genade van hun huwelijk 
en zo, aan het einde van hun levensweg, het volle geluk bereiken 
met de heiligen in de hemel, 
in uw koninkrijk.
Door Jezus Christus, onze Heer.

Allen: Amen.

Onderlijn wat jou aanspreekt in deze huwelijkszegen. Wissel hierover even uit.

Wat zegt de tekst over de zending van gehuwden in deze wereld? 

Foto’s:  Guy Verstraete
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