
 Alsjeblieft
LIEFDE, VRUCHTBAARHEID EN LEVENSKEUZES

“Liefde schenkt altijd leven. Echtelijke liefde eindigt niet bij het koppel.” ( AL 165)

Inhoud
• Liefde motiveert en doet kiezen. Ze is een bron van inzet. Ze doet alsjeblieft zeggen aan de 

mensen rondom ons.
• In het hart van de liefde staan engagement en vruchtbaarheid.
• In de huwelijksliturgie komt de vruchtbaarheid van de liefde ter sprake in de huwelijkszegen.

Doelstellingen

Het koppel …
… staat stil bij hun levensproject: job, huisvesting, levensstijl, (schoon)familie, vrienden, …
… beseft dat de liefde tussen man en vrouw vruchtbaar is (gezin, buurt, familie…)
… kent de betekenis van de huwelijkszegen in de huwelijksliturgie

Bouwstenen voor catechese

1. Welkom
Zorg dat er een Bijbel openligt op tafel (Mt 7) en steek een kaarsje aan. 

Heet de koppels van harte welkom en licht het thema van deze bijeenkomst toe. Er wordt stilgestaan bij 
de liefde als bron van inzet, keuzes, vruchtbaarheid.

Deze bijeenkomst gaat over toekomst, levensproject, vruchtbaarheid en ouderschap. Het spreekt voor 
zich dat de begeleider, waar mogelijk, hier zal rekening houden met de geschiedenis van de koppels en 
er tact- en respectvol mee om gaat (bijv. indien men al kinderen heeft samen of indien er een onvervulde 
kinderwens is of …)

2. Het woord van het koppel
Elke partner heeft een invulblad en een balpen en de uitgeknipte tegels. 

UITWISSELING PER KOPPEL:
Geef aan de partners een korte tijd om in stilte de tegels van de verschillende levensdomeinen in 
volgorde van belangrijkheid te leggen. Laat hen de belangrijkste onderaan leggen. Blanco kaartjes  
kunnen ze, indien gewenst, zelf invullen. Nadien kan het koppel onderling uitwisselen.
Volgende vragen kunnen hun gesprek rijker maken:

• Hoe stellen jullie je toekomst samen voor? (kinderen, huis, werk, gezin – arbeid, vrijwillig  
engagement, …)

• Welke plaats geven jullie aan familie en vrienden? Vinden jullie elkaar daarin, of kijk je er allebei 
anders naar?

• Wat maakt je ongerust? Waar maak je je zorgen over? 
• Welke waarden die je van thuis hebt meegekregen wil je in jullie gezin een plaats geven?
• Hoe kijk je naar het ouderschap? Welke mama of papa wil je graag zijn? 
• Wat wil je zeker aan je kinderen meegeven? 
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3. Het Woord van de Bijbel 
Elke partner heeft een invulblad en een balpen. 

UITWISSELING IN GROEP
Geef een korte situering van de passage in het leven van Jezus.
Nodig één van de partners uit om de passage Mt 7,21.24-29 voor te lezen uit de bijbel die open ligt. Help 
hen, indien nodig, de tekst te verstaan.

Geef de koppels even tijd om de tekst te herlezen en de vragen te beantwoorden. Nadien kunnen de kop-
pels (eventueel in kleine groepjes) uitwisselen over onderstaande vragen. 

• Welke personen zijn voor jullie zo belangrijk (geweest) dat jullie er als koppel kunnen
 op bouwen? 
• Wat geeft jullie als koppel een gevoel van veiligheid en zekerheid, alsof je op rotsgrond
 aan het bouwen bent?
• Wat is jullie rotsgrond waarop je het huis van jullie huwelijk wil bouwen?

Hij bouwde zijn huis op rotsgrond. (Mt 7,21.24-29) *

“In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Niet ieder die Heer! Heer! Tegen Mij zegt, zal het koninkrijk der 
hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel.  Ieder die Mij hoort en 
doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. De regen viel 
neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte 
niet in, want het was op de rots gegrondvest. Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, 
zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand. De regen viel neer, de bergstromen  
kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis, en het stortte niet in: het werd één grote  
ruïne. Toen Jezus deze woorden beëindigd had, was de menigte geestdriftig over zijn onderricht. Want  
Hij onderrichtte hen als iemand met gezag en net zoals hun schiftgeleerden.”

Achtergrondinformatie
De passage komt aan het einde van de bergrede van Matteüs. Het is een oproep om die 
boodschap  niet enkel te horen, maar ook in de praktijk om te zetten: wie handen en  
voeten geeft aan het rijk Gods, de wil doet van de Vader, bouwt zijn huis op de rots.

4. Het woord van de liturgie
Elke partner heeft een invulblad en een balpen of markeerstift.

UITWISSELING PER KOPPEL
Lees als begeleider de huwelijkszegen voor, noem hierbij de namen van de trouwers. 
Laat de partners daarna individueel, in stilte, dit zegengebed herlezen. Vraag hen die zinnen aan te dui-
den die hen treffen. 
Laat hen daarna uitwisselen en stilstaan bij volgende vragen:

• Wie wil God voor jullie zijn?
• Welk appel horen jullie in deze zegen? Waartoe zijn jullie geroepen?
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Huwelijkszegen*

Pr: Barmhartige God, Gij hebt de mens geschapen naar uw beeld, man en vrouw schiep U hen en 
Gij zegende hen. Zegen ook N. en N. en maak hun liefde volkomen. Zegen hun verbond in ons 
midden.

 Wij bidden U voor deze man en vrouw: schenk hen aan elkaar, leer hen elkaar aanvaarden en 
vertrouwen, maak hen ontvankelijk en oprecht van hart. Bezegel hun verbond met uw Geest, 
wees het vuur in hun liefde, de bron van hun dorst, en vervul hun verlangen. Geef adem aan hun 
woorden, dat zij oprecht spreken; wek uw mildheid in hen, dat zij elkaar bijstaan.

A: Bezegel hun verbond met uw Geest, wees het vuur in hun liefde.

Pr: Geef, dat zij op hun levensweg tochtgenoten ontmoeten, die hen bijstaan en de goede richting 
wijzen, die hun brood met hen delen en het leven met hen vieren. Geef, dat zij steeds meer  
verbonden raken met U, hun oorsprong en hun toekomst, dat zij zich gedragen weten en  
geliefd. Geef hun vertrouwen in uw zorg, dat zij niet wanhopig of verkrampt het leven naar hun 
hand zetten.

A: Bezegel hun verbond met uw Geest, wees het vuur in hun liefde.

Pr: Geef hun oog voor de nood van de ontheemde, dat hun hart niet verstokt raakt, hun huis niet 
gesloten. Geef, dat zij delen uit hun overvloed met wie hongeren en dorsten: dat er plaats is aan 
hun tafel. Moge hun liefde en arbeid vruchten dragen en ten goede komen aan uw schepping. 
Dat vragen wij U door Jezus, uw geliefde, onze Heer.

A: Amen.

5. Gebedsmoment
Geef, indien nodig, de tekst van het Onzevader.

Rond de bijeenkomst af met een gebed.
Herhaal kort het thema van de bijeenkomst: liefde, keuzes maken en levensproject.

Maak een kruisteken. 
Geef de partners de kans om enkele zinnen uit de huwelijkszegen die hen getroffen hebben (verwoord in 
eerste persoon meervoud, als een gebed voor zichzelf als koppel) luidop te bidden.
Sluit dit gebed als begeleider af door zelf nog een kort gebed uit te spreken. 
Bid samen een Onzevader en sluit af met een kruisteken.
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