
HUWELIJKS LITURGIE 
Algemeen vooraf  
 
OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied 
 
Woord van welkom 
 

Na het openingslied opent de pastor de viering met het kruisteken en de vredesgroet. 
Daarna heet hij het bruidspaar en alle andere aanwezigen van harte welkom.  
Het is ook mogelijk om aansluitend aan het openingswoord van de pastor door een fami-
lielid, vriend of vriendin een openingstekst of gedachte uit te laten spreken. Voorbeelden 
van deze teksten vind je in bijlage achter in de map. 

 
Gebed om vergeving 

 
Op belangrijke momenten in je leven kijk je terug op wat geweest is. Het kan zinvol zijn 
aan het begin van de huwelijksviering te erkennen, dat we als mensen soms in gebreke 
blijven. Juist op het moment, dat jullie aan een nieuwe toekomst beginnen kan dit besef 
uitgesproken worden. 

  
  
1.      Allen: Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in 

woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door 
mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle 
engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, 
onze God. 

 Pastor: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en 
ons geleiden tot het eeuwig leven.  

 Allen: Amen. 
 
 
2. Allen: Barmhartige God, op deze feestdag komen wij bij U, met onze fouten en 

gebreken. Wij erkennen voor U en voor elkaar dat wij gezondigd hebben. Wij 
hebben wel uw Woord gehoord, maar wij hebben er te weinig naar gehandeld. 
Wij hebben te zeer ons zelf gezocht en te weinig geleefd in uw liefde. 
Daarvoor willen we U en elkaar om vergeving vragen. 

 Pastor: De God die groter is dan ons hart moge ons vergeven en ons begeleiden op 
onze weg door het leven. 

 Allen: Amen. 
 
 
3. Allen: Heer, hoe vaak oordelen wij te vlug over een ander. Alles wat we niet kennen 

is vreemd of gek. We nemen niet eens de moeite om de ander te laten praten, 
om hem te laten uitleggen, hoe en waarom. We denken alleen aan ons zelf en 
wat wij denken is goed. Heer, leer ons open te staan voor een ander. Leer ons 
hun meningen te waarderen, ook al denken wij er zelf anders over. Wij vragen 
daarbij uw hulp, want alleen lukt het vaak niet. Amen. 

4. Allen: God, goede Vader, het is de liefde die ons tezamen brengt, die deze dag 
anders maakt dan andere. Wij zijn blij en hoopvol, maar we begrijpen ook dat 
er nog veel ten goede veranderen moet. In ons zelf, in onze omgeving, in heel 
de wereld. Vergeef onze tekortkomingen en vervul ons hart met sterke liefde. 
Amen. 



Heer, ontferm U 
 
 Koor of pastor: Heer, ontferm U 
 Allen:   Heer, ontferm U 
  
 Koor of pastor: Christus, ontferm U. 
 Allen:   Christus, ontferm U. 
  
 Koor of pastor: Heer, ontferm U. 
 Allen:   Heer, ontferm U. 
  
Na het ‘Heer, ontferm U’ wordt een lofzang, het ‘Eer aan God’ gezongen. In overleg met het 
koor kun je ook een ander (lof)lied zingen. Het loflied vervalt in de Adventstijd 
(voorbereidingstijd op Kerstmis) en in de Veertigdagentijd (voorbereidingstijd op Pasen). 

 
Openingsgebed 
  

Op belangrijke momenten in je leven kijk je terug op wat geweest is. Het kan zinvol zijn 
aan het begin van de huwelijksviering te erkennen, dat we als mensen soms in gebreke 
blijven. Juist op het moment, dat jullie aan een nieuwe toekomst beginnen kan dit besef 
uitgesproken worden. 

 
     Uit de aparte map kan een keuze gemaakt worden. 

 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Algemeen vooraf 
 
Eerste lezing 
 
De eerste lezing wordt gekozen uit het Oude Testament of uit één van de brieven uit het 
Nieuwe Testament. Hieronder vinden jullie enkele teksten waar je uit kunt kiezen. Bij elke 
tekst staat heel kort waar het in de lezing om gaat en wat het thema is. Wanneer jullie een 
bijbelse lezing willen kiezen die hier niet bij staat, is dat altijd mogelijk. Overleg dat even met 
de pastor. Deze eerste lezing kan door één van de aanwezigen worden voorgelezen. 
 
Er kan een keuze gemaakt worden uit de aparte map. 
 
Tussenzang 
 
Evangelie 
  
Na de eerste lezing en de tussenzang volgt het Evangelie. Hieronder vinden jullie enkele 
teksten waaruit je een keuze kunt maken. Ook hier zijn jullie vrij om een lezing te kiezen die 
hier niet bij staat. Zorg er wel voor dat het een evangelie-lezing is, dat wil zeggen: genomen 
uit Mattheus, Marcus, Lucas of Johannes uit het Nieuwe Testament. Overleg altijd even met 
de pastor. 
 
Preek 



HUWELIJKSSLUITING 
 
Algemeen vooraf 
 
Inleiding 
  
1. Pastor: ....... en ......., jullie zijn naar de kerk gekomen om voor de hier aanwezige 

geloofsgemeenschap en haar bedienaar, jullie wil om in het huwelijk te treden 
te laten bezegelen door de Heer. In het doopsel heeft Christus jullie leven al 
geheiligd. Nu schenkt Hij overvloedige zegen aan jullie echtelijke liefde. En 
aan de goede voornemens om elkaar tot in lengte van dagen trouw te blijven, 
alsook om de andere plichten van het huwelijk te aanvaarden geeft Hij 
innerlijke kracht door het sacrament van het huwelijk. Daarom verzoek ik jullie 
ten overstaan van deze kerkgemeenschap van jullie bedoelingen te getuigen 
en te antwoorden op de volgende vragen.  

 
of: 

 
........ en ........, wij zijn gekomen bij het moment van de huwelijkssluiting. Jullie 
liefde wil je laten bevestigen en inzegenen door God. In jullie liefde zien wij 
een teken: liefde verandert het bestaan, liefde maakt het leven goed, liefde is 
een teken dat God onder ons aanwezig is. Toen jullie gedoopt werden heeft 
God jullie al gezegend. Nu jullie elkaar gevonden hebben wil Hij je opnieuw 
zegenen. Zijn kracht zal dan met jullie zijn. Ik wil jullie vragen voor de kerk, 
voor de geloofsgemeenschap die hier is samengekomen, te getuigen van je 
vrije wil, van je liefde, en van je hoop op de toekomst. Antwoord daarom op de 
vragen die ik ga stellen. 

 
vervolgens: 

 
Pastor: ......... en ..........., zijn jullie hierheen gekomen om met elkaar te trouwen. Doen 

jullie dit uit vrije wil en met de volle instemming van je hart? 
 

.... en .... Ja. 
 

Pastor: Jullie gaan elkaar trouw beloven. Zijn jullie bereid elkaar lief te hebben en te 
waarderen, al de dagen van jullie leven? 

 
.... en .... Ja. 
  
Pastor: Jullie gaan een gezin stichten. 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? 

 
.... en .... Ja. 

 
1.    Pastor: De diepe zin van het huwelijk is dat man en vrouw zich binden aan elkaar, 

zonder daartoe door iemand gedwongen te zijn; zij beloven elkaar trouw voor 
heel hun leven en aanvaarden de verantwoordelijkheid om in de geest van het 
evangelie echtgenoten te zijn en ouders. 

  
....... en ......., willen jullie met deze bedoeling en op deze wijze jullie huwelijk 
beleven ? 

 
 .... en .... Ja, dat willen wij. 



2.    Pastor: ....... en ......., jullie kennen elkaar nu een hele tijd en zijn steeds meer naar 
elkaar toe gegroeid. Jullie hebben nagedacht over de toekomst en willen deze 
levensweg samen bewandelen. Het is meer dan samen in een huis wonen. 
Samen leven is meeleven, respecteren en elkaar de ruimte geven. Samen 
zorg dragen voor elkaar en anderen; samen gelukkig zijn, anderen gelukkig 
maken. 
Vandaag willen jullie hier, voor God, omringd door jullie ouders, familieleden 
en vrienden, gaan uitspreken dat jullie voor elkaar gekozen hebben voor heel 
je leven, als man en vrouw. Mag ik daarom de getuigen uitnodigen naar voren 
te komen, opdat zij, samen met alle aanwezigen, getuige mogen zijn van jullie 
woord van trouw. 

  
....... en ......., beloven jullie elkaar lief te hebben en elkaar te aanvaarden 
zoals je bent. Beloven jullie elkaar trouw te blijven alle dagen van jullie leven, 
in gezondheid en ziekte, in rijkdom en armoede? En zullen jullie samen 
bouwen aan een toekomst in gelukkige en moeilijke tijden? 

  
.... en .... Ja, dat beloven wij. 

  
Pastor: ....... en ......., beloven jullie dat jullie voor de kinderen die misschien aan jullie 

zorg worden toevertrouwd een goede vader en moeder te zijn en hen op te 
laten groeien tot goede, gelukkige en gelovige mensen in het spoor van Jezus 
Christus ? 

  
.... en .... Ja, dat beloven wij ? 

  
  
3.    Pastor: ....... en ......., nog bijna alles van jullie toekomst is voor je verborgen: je kent 

het geluk nog niet dat je wacht en ook ken je het verdriet en de zorgen nog 
niet die aan niemand van ons gespaard blijven. 
Hier, voor God, en ten overstaan van de kerk, omgeven door je ouders, je 
familie en vrienden ga je uitspreken, dat je elkaar gevonden hebt en dat je 
voor heel je leven verbonden wilt zijn als man en vrouw. Mag ik dan nu de 
getuigen uitnodigen naar voren te komen. 
....... en ......., jullie verzoek ik van deze trouw te willen getuigen in Gods kerk 
en te antwoorden op de volgende vragen: 

  
....... en ......., zijn jullie uit vrije wil en met de volle instemming van je hart naar 
hier gekomen om met elkaar te trouwen ? 

  
.... en .... Ja. 

  
Pastor: Zijn jullie bereid elkaar als man en vrouw lief te hebben, te waarderen, alle 

dagen van je leven ? 
  

.... en .... Ja. 
  

Pastor: Zijn jullie bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in 
jullie liefde te laten delen en in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden 
? 

  
.... en .... Ja. 



Trouwbelofte 
 
1. Pastor: Met elkaar willen jullie het huwelijksverbond aangaan. Mag ik jullie dan vragen 

elkaar de rechterhand te geven en hier in deze gemeenschap voor familie en 
vrienden, voor de kerk en voor God jullie trouwbelofte uit te spreken? 
  
......., wil je ....... aanvaarden als je vrouw en beloof je haar trouw te blijven in 
goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid ? Wil 
je haar liefhebben en waarderen al de dagen van je leven? 

  
.......  Ja, dat wil ik. 

  
 Pastor: ......., wil je ....... aanvaarden als je man en beloof je hem trouw te blijven in 

goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid? Wil 
je hem liefhebben en waarderen al de dagen van je leven? 

  
.......  Ja, dat wil ik. 

  
 Pastor: Voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen als man en vrouw. 

Moge de Heer jullie huwelijk bevestigen en zegenen. Wat God verbonden 
heeft, zal de mens niet scheiden. 

  
2.    Pastor: Met elkaar willen jullie het huwelijksverbond aangaan. Mag ik jullie dan vragen 

elkaar de rechterhand te geven en hier in deze gemeenschap voor familie en 
vrienden, voor de kerk en voor God, jullie trouwbelofte uit te spreken ? 

  
........  ......, ik aanvaard je 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. 

  
.......  ......., ik aanvaard je 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.  

  
 Pastor:  Voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen als man en 

vrouw. Moge de Heer jullie huwelijk bevestigen en zegenen. Wat God 
verbonden heeft, zal de mens niet scheiden. 

 
 
 Zegening en overreiken van de ringen 
  
1.   Pastor: Heer, zegen deze ringen. Mogen ....... en ....... dit sieraad dragen onder de 

zegen van uw Naam en hun trouw bewaren als een kostbaar goed. Mogen zij 
naar uw bedoeling in uw vrede leven en gelukkig zijn in hun liefde voor elkaar. 
Door Christus, onze Heer. 

  
......., ontvang deze ring als teken van je liefde en trouw en steek hem aan de 
hand van ......, je vrouw. 

  
........, ontvang deze ring als teken van je liefde en trouw en steek hem aan de 
hand van ......, je man. 



2.  Pastor: Heer, zegen deze ringen. Mogen ....... en ....... dit sieraad dragen onder de 
zegen van uw Naam en hun trouw bewaren als een kostbaar goed. Mogen zij 
naar uw bedoeling in uw vrede leven en gelukkig zijn in hun liefde voor elkaar. 
Door Christus, onze Heer. 

  
 .......  ...., neem deze ring van mij aan als teken van mijn liefde en trouw. 

  
 ....... ...., neem deze ring van mij aan als teken van mijn liefde en trouw. 
 
Aansteken van de huwelijkskaars 

  
Het is een mooi gebaar om de huwelijkskaars samen aan te steken met behulp van twee 
kaarsen. Dit kunnen de doopkaarsen zijn. Het staat symbool voor jullie beide levens tot nu 
toe en het gezamenlijke leven dat jullie nu verder gaan. 

  
Pastor: Een kaars geeft door zijn vuur licht.  

Ik hoop, dat jullie voor elkaar vuur en licht mogen zijn. 
Een kaars geeft ook warmte. 
Geef elkaar warmte en laat elkaar niet in de kou staan. 
Een kaars brandt op, wanneer ze vuur, licht en warmte wil geven. 
Mogen jullie ook voor elkaar opbranden om vuur, licht en warmte te zijn. 

 
Huwelijkszegen 
  

De huwelijkszegen behoort tot één van de oudste elementen van de kerkelijke 
huwelijksviering. Het stamt nog uit de tijd dat er geen trouwbelofte bestond. In de 
Middeleeuwen werd alleen Gods zegen gevraagd. Daarom spreken wij nu nog over het 
‘inzegenen van een huwelijk’. De zegen wordt uitgesproken door de pastor en hij kan 
daarbij zijn handen over jullie uitstrekken. Zo vragen we dat God en iedereen die om je 
heen staat je in het huwelijk de hand boven het hoofd mag houden. Een heel mooi 
gebruik. Het is niet verplicht. 

  
1. 
Pastor: Barmhartige God, Gij hebt de mens geschapen naar uw beeld, man en vrouw 

schiep U hen en Gij zegende hen. Zegen ook ....... en ....... 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. 
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. 
Geef hun oog voor de nood van de ontheemden, 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 Zoon, onze Heer. 

Allen: Amen. 



2. 
Pastor: God, onze Vader, zegen ....... en .......:  

Zegen hun handen, opdat zij voor elkaar niet verbergen, maar alles delen wat 
het leven biedt: de zon en de schaduw, het licht en het duister, het kleurloze 
en het onbestemde. 
Zegen hun ogen, opdat zij elkaar in de ogen zien en stilzwijgend verstaan wat 
er in de ander is; opdat zij een en al oog worden voor mensen om hen heen 
die geen uitzicht hebben en verblind zijn door angst, eenzaamheid of verdriet. 
Zegen hun mond, opdat zij goede woorden spreken en elkaar bevestigen in 
de waarheid. 
Zegen hun oren, om de verborgen vragen van de ander te verstaan en al te 
vervullen voor zij uitgesproken worden. 
Dit alles vragen wij U door Christus, onze Heer. 

Allen: Amen. 
  

Pastor: God, zegen ....... en ....... en maak hen vruchtbaar. 
Laat hun leven zijn als een boom die goede vruchten draagt en schaduw biedt 
waar mogelijk. 
Laat hun huis een goede woning zijn, een onderkomen in kille nachten en een 
schutplaats op warme dagen. 
Laat hun leven een bedding zijn waardoor verkwikkend water stroomt, 
waardoor vermoeidheid wordt verlicht. 

  Laat hun arbeid vruchten dragen. 
  Laat hun zwijgen spreken zijn. 
  Laat hun woorden goedheid verspreiden en laat hun slapen genade zijn. 
Allen: Amen. 
 
Pastor: De God van Abraham en Sara zal met jullie zijn en je bezielen om altijd weer 

je tent op te nemen, nergens vast te roesten, maar door zijn Geest geroepen 
op tocht te gaan en te zoeken naar de liefde zonder eind. 
De God van Isaäk en Rebecca zal je verblijden en maken dat je lachen kunt 
ook door je tranen heen; zijn goede Geest kome over jullie om verrukt te zijn 
over elkaar en over de onbevangen vrolijkheid van een kind. 
De God van Jacob en van Lea en Rachel moge zijn gulle zegen in jullie 
voltooien, zijn werk van den beginnen in jullie volbrengen. Dan zul je met 
eigen ogen zijn scheppende kracht zien geboren worden in je kinderen en hun 
kinderen en die hun kinderen en ga zo maar door: een geluk dat niet op kan, 
een wereld van God met de mensen, een leven voor nu en altijd, tot in de 
eeuwen der eeuwen liefde van God en de mensen. 

Allen: Amen. 
 

Lied 
 

Voorbede 
De huwelijkssluiting wordt afgesloten met de voorbede. Deze kan door één van de aanwe-
zigen worden verzorgd. De opbouw is als volgt: 

- de pastor leidt de voorbede met enkele woorden in. 
- dan volgen de voorbeden zelf, die vrij geformuleerd kunnen worden en steeds met ‘Laat 

ons bidden’ worden afgesloten. 
- aan het einde is weer een afsluitend gebed, dat door de pastor gedaan wordt. 

  
Inleiding op de voorbede: 
  



Pastor: Met elkaar vieren we het verbond dat ....... en ....... voor God gesloten hebben. 
Dankbaar voor dit huwelijk willen we bidden. 

of: 
Bemoedigd door wat we hier vieren en gesterkt in ons geloof door het ja-
woord van ....... en ....... bidden we tot God. 

of: 
Liefde betekent openheid voor de ander. Bidden wij tot God, onze Vader, die 
weet wat we nodig hebben. 

  
Voorbede: Mogelijke intenties: 

- voor bruid en bruidegom 
- voor familie, vrienden, enz. 
- voor de noden in de wereld 
- voor overleden familieleden 

 
Er kan een keuze gemaakt worden uit de voorbeden in de aparte map. 
  
Afsluitend gebed: 
  

Pastor: Heer, onze God, elke liefde tussen mensen heeft zijn grond in U. Red de 
wereld van de verdwazing en van de haat en vervul ons mensen van uw 
liefde. Verhoor de gebeden die wij U aandragen omwille van Jezus Christus, 
onze Heer. 

Allen: Amen. 
  

of: 
  

Pastor: Heer, onze God, laat steeds uw ogen rusten op dit bruidspaar en op allen die 
vragen om uw hulp, zodat mensen elkaar mogen vinden in geloof en twijfel, in 
sterkte en zwakheid, en eenmaal met U deel mogen hebben aan het hemels 
bruiloftsmaal. Door Christus, onze Heer. 

Allen: Amen. 
 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
 
Collecte en klaarmaken van het altaar 
 

Tijdens de collecte en het klaarmaken van het altaar wordt er een lied gezongen.  
Daarna zegt de pastor: 

  
Pastor: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door 

God, 
de almachtige Vader. 

Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn 
Naam, 
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 

  
Aansluitend volgt het gebed over de gaven: 
 
Gebed over de gaven 



Keuzemogelijkheden 
  

1. 
Pastor: Heer, onze God, Uw zorg gaat uit naar ieder van ons, U schenkt ons voedsel 

en drank. Als teken van onze dank bieden wij U dit brood en deze beker. Wil 
in deze gaven ook onszelf aannemen en schenk ons de kracht de toekomst 
te aanvaarden uit uw hand, in het vertrouwen dat U ons steeds nabij bent. 
Door Christus, onze Heer. 

Allen: Amen. 
  
2.  
Pastor: Heer, onze God, in brood en wijn heeft Jezus ons een teken gegeven van 

verbondenheid met Hem en met elkaar. Wij bidden U: versterk deze band in 
de maaltijd die we gaan vieren en maak ons dankbaar voor de vreugde die 
we met elkaar mogen delen. Door Christus, onze Heer. 

Allen: Amen. 
  
  
3.  
Pastor: Heer, onze God, aan U hebben wij het te danken dat wij mensen zijn. Wij 

bieden U dit brood en deze beker en wij belijden daarin dat wij voor U en 
voor elkaar willen leven. Door Christus, onze Heer.  

Allen: Amen. 
  
  
4.  
Pastor: Heer, onze God, wij bieden U deze gaven aan, brood en wijn, tekenen en 

vruchten van onze arbeid. Wij smeken U: schenk aan alle gezinnen het 
dagelijkse brood en mogen geluk en vrede hun deel zijn. Door Christus, onze 
Heer. 

Allen: Amen. 
 
 
5.  
Pastor: God, wij danken U, omdat wij onze liefde en vriendschap zo dikwijls mogen 

vieren door samen aan tafel te zijn, door te delen van onze overvloed. Wij 
bidden U: versterk onze gemeenschap in de maaltijd van uw Zoon Jezus en 
moge uw zegen neerdalen over deze spijs en drank. Door Christus, onze 
Heer. 

Allen: Amen. 



Eucharistisch gebed 
In een aparte map vinden jullie eucharistische gebeden waaruit jullie een keuze kunnen 
maken. Het eucharistisch gebed wordt gebeden door de pastor en onderbroken door enkele 
acclamaties. Het Eucharistische Geded XIII  werd speciaal geschreven voor 
huwelijksvieringen en verdient daarom de voorkeur. 
 
Eucharistisch Gebed XIII 
 

Pastor: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: De Heer zal u bewaren. 

  
Pastor: Verheft uw hart. 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

  
Pastor: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

  
Pastor: Goede Vader, wij prijzen en danken U om de wonderen van uw liefde. Ja, wij 

brengen U dank, levende God, want vanaf het begin van de wereld worden 
leven en liefde één en vruchtbaar door de adem van uw Geest. Wees 
gezegend om Jezus, hier in ons midden. Door U gezonden, heeft Hij ons uw 
liefde geopenbaard, zich vrijwillig voor ons prijsgegeven. Door Hem loven en 
aanbidden U dit echtpaar, hun familie, vrienden, wij allen. Met de engelen en 
de heiligen verkondigen wij uw heerlijkheid en zingen U toe vol vreugde: 

  
Allen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van uw  heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. 

  
Pastor: Gij zijt waarlijk heilig, Heer van het heelal, want toen Gij de mens gemaakt 

hebt naar uw beeld, hebt Gij hen man en vrouw gemaakt, Gij hebt in hun hart 
de liefde gelegd waardoor de één tot de ander gaat en nieuw leven wordt 
geboren. Gij zijt de ziel van hun liefde en op de hoeksteen van hun verbond 
bouwt Gij de gemeenschap der mensen. Om het verbond met de mens te 
hernieuwen hebt Gij uw  geliefde Zoon in onze wereld gezonden. Door Hem 
hebt Gij de eenheid van man en vrouw vernieuwd en het huwelijk gemaakt tot 
het zegel van hun verbintenis en tot een bijzonder teken van uw liefde voor 
ons.  
Goede Vader, om U te danken voor uw wondere daden, doen wij hier wat 
Jezus heeft gedaan, toen zijn uur was  gekomen om zijn leven te geven. 

  
Wij bidden U: zend nu uw heilige Geest over dit brood en deze wijn, dat zij 
worden tot Lichaam en Bloed van uw Zoon, tekenen van uw verbond met ons. 
Toen Hij met zijn leerlingen zijn laatste maaltijd hield, nam Hij het brood, sprak 
de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden:  
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT 
VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Na de maaltijd nam Hij de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem 
aan zijn leerlingen met deze woorden:  
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. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 



Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

  
Pastor:  Goede Vader, wij gedenken de dood van uw geliefde Zoon, bewijs van zijn 

liefde tot het uiterste toe. Wij gedenken ook zijn verrijzenis en zijn ingaan in 
uw heerlijkheid, waarop onze hoop is gegrondvest ééns te mogen leven bij U. 
Aanvaard welwillend het offer van Christus, dat het offer is geworden van heel 
uw gezin. 

  
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Gij wenst haar 
schoon als een bruid, jong, vrij en trouw. Moge uw Geest haar altijd leiden op 
de weg van waarheid en eenheid in gemeenschap met uw geliefde Zoon.  

  
God van alle verbond en alle leven, Gij hebt de handen van N.. en N.. bij hun 
trouwbelofte ineengelegd en hun harten samengesmeed om elkaar hun leven 
te schenken. Bestendig de genegenheid waarmee Gij vandaag dit bruidspaar 
omringt, en bevestig hun liefde die uitgaat naar U. 
Gedenk ons allen, die hier bijeen zijn in vreugde en gebed. Versterk onze 
band met de herders van uw volk, paus N. en onze bisschop N. 
  
Wij bidden U ook voor al degenen die het geluk kennen lief te hebben en te 
worden bemind; mogen zij een steun en bemoediging zijn voor hun broeders 
en zusters. Wij smeken U, toon ook uw goedheid aan zovelen die zijn 
teleurgesteld in hun verlangen naar geluk en liefde. Wees Gij hun vrede, 
vertroosting en hoop, zodat zij de vreugde hervinden te leven in uw liefde, 
dienstbaar aan anderen. 

  
Ontvang allen die ons dierbaar zijn en ons naar U zijn voorgegaan, met open 
armen in uw heerlijkheid, uw rijk van vrede. God, onze Vader, Gij wilt ons 
geluk. Verlevendig onze liefde tot U en onze hoop samen bij U te wonen, met 
de maagd Maria, de moeder van Jezus, met de ontelbare menigte van 
heiligen, om U te loven en te prijzen door Jezus, uw welbeminde Zoon. 

  
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze 
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in 
eeuwigheid. 

  
    Allen: Amen. 
  
Gebed des Heren 
 
Het Onze Vader kan ook gezongen worden. 
  

Pastor: Laat wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven 
heeft: 

  
Allen: 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 schuld, 
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven; 
en leid ons niet in bekoring; 
maar verlos ons van het kwade. 



    Pastor: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund 
door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol 
wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.  
  

Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen 

 
 
Gebed om vrede en vredeswens 
  

Pastor: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn 
vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; 
vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons één. Gij, die leeft in 
eeuwigheid. 

  
Allen: Amen. 

  
Pastor: De vrede des Heren zij altijd met u. 

  
Allen: En met uw geest. 

 
 
Broodbreking 
  
Het Lam Gods kan ook gezongen worden. 
  

Pastor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
Allen: ontferm U over ons. 

  
Pastor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
Allen: ontferm U over ons. 

  
Pastor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
Allen:  geef ons de vrede. 

 
 
Uitnodiging tot de communie 
  

Pastor: Zalig zij die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren. 
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
                     maar spreek en ik zal gezond worden. 
  
  

Tijdens de communie kan er een lied gezongen worden. 



SLOT 
 

Maria-opdracht 
  

In de katholieke kerk bestaat al heel lang de traditie, dat na de huwelijksviering een 
opdracht aan Maria plaatsvindt. Het is een gebaar van vertrouwen dat we in Maria stellen, 
als voorbeeld voor alle vrouwen, echtgenotes en moeders. Het is echter niet verplicht en 
jullie kunnen er dus ook voor kiezen om het niet te doen. Wanneer jullie wel een groet aan 
Maria willen brengen, dan is het gebruikelijk om de huwelijkskaars of een bloemstukje 
neer te zetten bij het Mariabeeld. Daarbij wordt meestal het ‘Ave Maria’ gezongen. Jullie 
kunnen echter ook kiezen voor een ander Marialied of voor een instrumentaal stuk. 

 
Slotwoord en zegen 
 
Slotlied 


