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Sorry
LIEFDE, CONFLICT EN VERGEVING

Bij de video. Uitspraken van Paus Franciscus:

• “Aan de jong gehuwden moet men zeggen dat ze de dag niet moeten eindigen zonder met 
elkaar vrede te sluiten.  In zo’n moment na een discussie, een misverstand, een verborgen 
jaloersheid, wordt het sacrament van het huwelijk hernieuwd. Vrede  sluiten geeft eenheid 
aan het gezin. Deze weg bewandelen is niet gemakkelijk. Het is wel een mooie weg. Dat moet 
men hen zeggen!”   (25 oktober 2013)

• “Maak ruzie zoveel je wil. Als er borden rondvliegen, laat ze. Maar eindig de dag nooit zonder 
vrede te sluiten. Nooit!”  (4 oktober 2013)

• “Om thuis vrede te sluiten is het niet nodig de Verenigde Naties bij elkaar te roepen. Een 
klein gebaar volstaat, een knuffel, een omhelzing en een ‘ciao’. En morgen begint het leven 
opnieuw.”  (2 april 2014)

Schrijf in stilte het antwoord op de volgende vragen neer:
• Waarover hebben jullie wel eens ruzie of een conflict gehad? 

• Kan je dan ‘sorry’ zeggen? Vind je dan de weg terug naar elkaar? 

• Lukt het dan om, zoals de paus suggereert, de dag niet te eindigen zonder weer vrede te 
 sluiten?

• Valt het jou moeilijk om de ander te vergeven? Waarom? Waarom niet?

• Heb je al mogen ervaren dat vergeven en opnieuw beginnen bij de liefde hoort?
 Dat het de liefde tussen jullie misschien wel doet groeien?



24 2. BOUWSTENEN VOOR EEN HUWELIJKSCATECHESE -  SORRY

Gaan jullie akkoord wel of niet met volgende stellingen? Vertel ook waarom.
Kan je een voorbeeld geven?

• Vergeven is kunnen zeggen ‘zand erover’.
• Je mag niet te lang kwaad blijven op elkaar. Uiteindelijk moet je toch weer verder. 
• Vergeving kan je niet afdwingen.
• Echte liefde kan vergeving schenken. 
• Vergeving is geen emotie. Het is een handelen van de wil.
• Vergeving houdt een relatie levendig en fris.

Het Hooglied van de liefde. (1Kor 12,31 - 13, 8a) 

“Streef naar de hoogste gaven! Maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg. Al spreek ik de 
taal van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. 
Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte ge-
loof dat bergen zou kunnen verzetten - als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik al mijn bezit uit, al 
geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen - als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets. De 
liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets. Zij ge-
draagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade 
niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles 
gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit.”

• Welke kenmerken van liefde ontdekken jullie in deze tekst? Markeer ze in de tekst.

• Welke elementen verrassen of dagen jullie uit?

• Waar of hoe hebben jullie de liefde al zo kunnen ervaren?



Huwelijksbelofte

Voorganger: Jullie willen samen het heilig huwelijksverbond aangaan; wil elkaar dan de rechterhand geven 
en voor God en zijn Kerk jullie huwelijksbelofte uitspreken.

Bruid en bruidegom geven elkaar de rechterhand.

De man zegt: 
Ik, N. (naam van de bruidegom) aanvaard jou, N. (naam van de bruid) als mijn vrouw
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. 

De vrouw zegt:
Ik, N. (naam van de bruid) aanvaard jou, N. (naam van de bruidegom) als mijn 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. 

Bewerk de tekst individueel:

Duid in het groen die woorden aan die vanzelfsprekend zijn, haalbaar of realistisch.

Duid in het rood de woorden aan die voor jou moeilijk zijn, minder evident of waarvan hun
ernst doordringt.

Ga in gesprek over volgende mogelijke vragen:

• Welke woorden of zinnen heb je groen of rood gekleurd? Waarom?
• Welke woorden of zinnen zijn verrassend? Waarom?
• Kan je deze woorden concreet maken?
• Welke woorden kunnen zwaar wegen in de realiteit van het dagdagelijkse leven?
• Geloof je in ‘liefde voor altijd’? Wat betekent dat voor jullie relatie? 
• Kan God jullie daarbij helpen?
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