Ik ben gelukkig…
als je lacht,
als je bij me bent.
Ik ben gelukkiger…
als je naar me knipoogt,
als jouw hand de mijne raakt.
Ik ben het gelukkigst…
als je me een zoen geeft,
en als je fluistert
‘Ik hou van jou!’
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Intrede
 Inge & Leslie: Richard Marx – Right here waiting for you
(instrumentaal)
Shania Twain – From this moment

Verwelkoming

Vergevingsmoment
Priester:
‘Van elkaar houden’ is de kunst elkaar steeds te zien met nieuwe ogen.
‘Van elkaar houden’ ligt in kleine dingen, ogen die je begrijpend
aankijken, oren die stil naar je luisteren, een hand die zacht door je
haren streelt, het gevoel dat iemand aan je denkt,
je veilig en geborgen weten, kleine dingen in je leven,
grote waarden en kansen geven.
‘Van elkaar houden’ betekent leren vergeven.
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Tine:		
Vergeven is iemand bevrijden,
iemand weer kans geven nieuw te worden.		
Vergeven is iemand opnieuw de hand reiken,
om over de zwakheid heen te geraken.
Vergeven is de zon brengen,
is de muur afbreken,
is een brug bouwen,
is terug contact opnemen.
Vergeven is de ander weer zo graag zien als jezelf.
Vergeving vragen is je eigen pretentie op zak steken
en bekennen dat ook jij liefde nodig hebt.
Vergeven is nog eens de liefde gelijk geven!

Openingsgebed

Priester:
Twee mensen die van elkaar houden, het valt bijna niet meer op.
We beschouwen het vaak als heel gewoon en staan er niet meer bij stil
dat het toch wel iets wonderlijks is.
Samen wachten, hopen en bouwen,
elkaar kunnen zeggen wat je wil,
zonder vrees dat je elkaar verkeerd verstaat,
zonder woorden kunnen spreken,
begrijpen en begrepen worden,
beminnen en bemind worden.
Twee mensen die zichzelf blijven en toch één worden…
Heer, sta Liesje & Toon bij en laat hen groeien in hun mens-zijn.
Niet zo dat ze zichzelf niet meer kunnen zijn, maar dat ze steeds meer
zichzelf worden: man en vrouw voor elkaar, al de dagen van hun
leven.
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Eerste lezing
Gaëlle:
Over liefde is gedacht, gesproken, geschreven, gezongen.
Liefde is in de verf gezet, afgebeeld, gefilmd.
Maar liefde is een werkwoord, een actief en passief.
’s Morgens samen ontbijten, kussen bij het vertrekken naar het werk,
bellen naar elkander voor een korte babbel, elke dag veel van
hetzelfde, vele jaren lang. En toch is ze helemaal anders, elke dag.
Liefde is niet te maken, het is een gave aan elkaar,
die in de tijd verandert. Daarom geeft men liefde tijd,
in een tijd, waar tijd soms zeldzaam is.
Liefde is voelen, tasten, spelen.
Liefde is een woord, maar nooit volledig.
Liefde is zorgen voor elkaar en zoveel anderen, tot men op een morgen
zegt: ‘Het is tijd om weer meer voor elkaar te zorgen.’
Liefde is leven, samenleven, liefst levenslang.

Tussenzang

 Inge & Leslie: Lonestar – Amazed
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Evangelie
Priester:
Lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Mattheus (25, 31 – 40)
Kom en wees deelgenoot van mijn leven,
want jij hebt mij ontmoet en bemind in alles en allen.
Ik was in nood,
en jij had tijd om mij te onthalen in het drukste van je werk.
Ik benadeelde je,
jij vergaf me en hield geen wrok in je hart.
Ik was ziek,
jij luisterde naar mij met je bloemen en je warme lach.
Ik stond alleen,
maar jij stond op en kwam tot mij als een echte vriend.
Ik werd geminacht,
en jij bleef me liefhebben in heel mijn persoon zoals ik was.
Toen dwaalde ik af,
jij kwam mij vinden, met je mooie liefde van elke dag.
Kom en wees deelgenoot van mijn leven,
want jij hebt mij ontmoet en bemind in alles en allen.

Homilie
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Huwelijksinzegening
Priester:
Liesje en Toon, jullie zijn al een tijdje op weg met elkaar en ongetwijfeld
hebben jullie al vaak aan elkaar gezegd: ‘Ik hou van jou.’ Misschien in
andere woorden, of gewoon door een blik, een knipoog, een glimlach, een
zoen. Jullie liefde is steeds blijven groeien en is nu een houvast in jullie
leven geworden. Samen hebben jullie verlangd naar deze dag, naar dit
ogenblik waarop jullie voor elkaar, jullie ouders, familie en vrienden en
voor God willen bevestigen dat jullie voor elkaar gekozen hebben voor
heel jullie leven en dat jullie verbonden willen zijn als man en vrouw.
Mag ik jullie allen hier aanwezig, uitnodigen om getuigen te zijn van de
belofte die Liesje en Toon tegenover elkaar uitspreken. Heel bijzonder
wil ik Jeremy en Luc vragen om in naam van jullie families en alle
aanwezigen een teken te zijn van ons geloof in hun liefde.
Jullie mogen naast het bruidspaar komen staan als getuigen van dit
bijzondere moment.
Liesje en Toon, zijn jullie uit vrije wil en met volle instemming en
overtuiging van jullie hart naar hier gekomen om met elkaar
te trouwen?
Liesje & Toon:
Ja, dat zijn wij.
Priester:
Zijn jullie bereid elkaar te aanvaarden als man en vrouw en in liefde
voor elkaar te leven?
Liesje & Toon:
Ja, dat zijn wij.
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Priester:
Zijn jullie bereid kinderen als een 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?
Liesje & Toon:
Ja, dat zijn wij.
Priester:
Zijn jullie bereid de handen in elkaar te slaan om nooit meer los te
laten, om samen te bouwen aan een gelukkig leven?
Liesje & Toon:
Ja, dat zijn wij.

Huwelijksbelofte
Priester:
Mag ik dan vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in deze
gemeenschap, voor jullie familie en vrienden, voor God en de Kerk,
jullie trouwbelofte uit te spreken?
Toon:
Liesje, ik wil je man zijn. Ik hou van je, elke dag meer en meer.
Ik wil mijn leven lang naar je kijken, naar je luisteren, je bewonderen
om wie je bent. Ik wil elke dag dicht bij je zijn, je steunen in moeilijke
tijden en bij toffe momenten je belonen met een lovend woordje of
simpelweg een innige zoen. Met jou wil ik bouwen aan een warme thuis
vol liefde, vriendschap en geborgenheid.
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Liesje:
Toon, ik wil je vrouw zijn. Ik hou van je, elke dag meer en meer.
Ik wil mijn leven lang naar je kijken, naar je luisteren, je bewonderen
om wie je bent. Ik wil elke dag dicht bij je zijn, je steunen in moeilijke
tijden en bij toffe momenten je belonen met een lovend woordje of
simpelweg een innige zoen. Met jou wil ik bouwen aan een warme thuis
vol liefde, vriendschap en geborgenheid.
Priester:
Voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen als gehuwden.
Leef voor elkaars geluk en wees van nu af aan één hart, één geest,
één lichaam, één leven. Wat God verbonden heeft, zal de mens niet
scheiden.

Zegening van de ringen
Priester:
‘Trouwen’, Liesje en Toon, is een mooi woord voor een boeiende opdracht. Het spreekt van ‘elkaar vertrouwen’. Het spreekt van ‘trouw
in liefde en leed’. Trouw elkaar vasthouden, samen op weg gaan, dalen,
klimmen, samen werken, samen dansen, samen rusten, hand in hand door
de wijde wereld gaan.
Heer, zegen deze ringen. Ze hebben geen einde en geen begin. Ze zijn
eindeloos als de liefde. Vandaag zijn ze nog gaaf… Een nieuw blad, een
nieuw leven… Maar doorheen de jaren zullen er krassen op komen van
twijfels en onzekerheid. Gij belooft immers geen rustige tocht, God.
Geen vlakke wegen… maar een behouden thuiskomst.
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Toon:
Liesje, ik geef je deze ring als teken van mijn eindeloze liefde en trouw.
Draag hem niet alleen aan jouw hand, maar ook in je hart. Hou van
me zoals ik ben en maak van mijn leven het onze.
Liesje:
Toon, ik geef je deze ring als teken van mijn eindeloze liefde en trouw.
Draag hem niet alleen aan jouw hand, maar ook in je hart. Hou van
me zoals ik ben en maak van mijn leven het onze.
Priester:
Moge jullie liefde sterk genoeg zijn om dit elke dag opnieuw aan
elkaar te zeggen en dit voor elkaar waar te maken.

Zegening van de huwelijkskaars
Priester:
Liesje en Toon,
ik zou jullie de zon willen geven, opdat haar stralen jullie huis iedere
dag zouden verwarmen… maar ik heb haar niet.
Ik zou jullie de maan willen geven, opdat zij voor jullie een licht zou
zijn in duistere dagen… maar ik heb ze niet.
Ik zou voor jullie de sterren van de hemel willen plukken, opdat hun
fonkeling zou weerspiegelen in jullie ogen, elke dag… maar ik kan het
niet.
Ik zou jullie het vuur willen geven, opdat zijn kracht jullie blijvend
zou sterken en inspireren… maar ook vuur heb ik niet.
Ik kan jullie alleen een kaars aanbieden die met de zegen van God, in al
haar eenvoud, een teken kan zijn van warmte, het licht, de fonkeling en
de kracht die ik jullie een leven lang toewens.
Liesje en Toon, mag ik jullie vragen samen de huwelijkskaars aan te
steken, als teken dat jullie licht en warmte willen zijn voor elkaar en
voor allen die jullie zullen ontmoeten op jullie levensweg.
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Manon:
Mijn vlammetje wil erbij zijn, bij jullie huwelijk.
Ik ben meer dan een geschenk.
Ik ben een stille getuige in het huis van jullie liefde.
Als de zon schijnt, hoef ik niet te branden.
Maar als het donker wordt, steek mij dan aan!
Als er ruzie komt, als je in stilte onder iets lijdt, steek mij dan aan!
Als je de eerste stap wilt zetten, maar je weet niet hoe,
als je tot een gesprek wil 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 dadelijk verstaat.
Ik ben jullie huwelijkskaars, ik hou van jullie beiden.
Laat me branden als het moet, en zolang het moet.
Tot jullie samen, wang tegen wang, mijn vlammetje kunnen doven.
Dan zeg ik dankbaar: tot de volgende keer!

Zegening van het kruisje

Priester:
Heer, zegen dit kruisje dat straks een bijzonder plaatsje zal krijgen in
het huis van Liesje en Toon.
Maak van hun huis een warme thuis waar liefde een grote bron van
geluk zal zijn en waar iedereen altijd welkom is.
Moge dit kruisje op deze manier een teken zijn van Uw blijvende
aanwezigheid en dat het hen mag beschermen tegen moeilijke momenten.
Amen.
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Ondertekening
		

van het huwelijksregister

Priester:
Vandaag hier een handtekening zetten, is niet zomaar een krabbel
zetten. Getuige zijn is meer dan zomaar toekijken.
Johan en Lode zullen nu als getuigen bevestigen dat zij Liesje en Toon
niet zullen loslaten, dat zij hen ter harte gaan en vooral dat zij in
hen geloven.
Mag ik de gehuwden en de getuigen daarom vragen naar voren
te komen en deze belofte in het huwelijksregister te komen bevestigen.

Huwelijkslied
 Inge & Leslie: Ronan Keating – When you say nothing at all
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Voorbeden
Priester:
Wanneer twee mensen elkaar zoveel beloven en zoveel verwachten van
de mooie toekomst die hen wacht, dan mogen we hen niet in de steek
laten. Jullie aanwezigheid, beste familie en vrienden, is een teken van
liefde en vriendschap voor Liesje en Toon. Laten we aan deze
genegenheid vorm geven door samen te bidden tot God.
Jeremy:
Bidden wij voor Liesje en Toon. Dat zij het wonder van de liefde elke
dag opnieuw in elkaar mogen ontdekken. Vandaag meer dan gisteren
en morgen meer dan vandaag. Dat ze iedere keer weer de moed mogen
vinden om elkaar elke dag opnieuw gelukkig te maken en hun kinderen
een warme thuis te schenken.
Laat ons bidden.
Allen: wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Marieke:
Bidden wij voor allen die deze twee mensen tot hiertoe hebben begeleid
en hen met liefde en vriendschap hebben omringd. Vooral voor hun
ouders, dat ze deze dag niet ervaren als een afscheid, maar als een
beloning voor de liefde en zorg die ze aan hun kinderen besteed hebben.
Laat ons bidden.
Allen: wij bidden U, verhoor ons, Heer.
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Johan:
Bidden wij voor allen die hier vandaag aanwezig zijn. Dat iedereen een
stuk van dit gebeuren in zijn hart zou meenemen naar huis en dat het
een uitnodiging mag zijn om te durven geloven in de grote kracht van
de liefde.
Laat ons bidden.
Allen: wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Marieke:
Laten we het ook een moment stil maken in ons hart voor hen die
dit feest graag wilden meemaken, maar niet meer bij ons aanwezig zijn
omdat we ze te vroeg hebben verloren, van wie we hielden en die we
missen op deze mooie dag . In het bijzonder voor broer Jeroen. Laten we
dankbaar zijn voor al het goede dat zij ons hebben meegegeven. Dat zij
op deze blijde dag in de Geest met ons verenigd zijn als een dankbare
getuige van geluk.
Laat ons bidden.
Allen: wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Priester:
God, wees Liesje en Toon nabij in hun liefste wensen, in hun diepste
momenten, in alles wat zij dromen. Wees Gij de band van hun liefde,
de rots waarop zij hun gezin bouwen. Door Christus onze Heer.
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Offerande
 Inge & Leslie: Bryan Adams – Heaven
Dana Winner – Regen van geluk

Gebed over de gaven

Priester:
Er zijn weinig dingen die ons zo dicht bij elkaar brengen, als samen aan
tafel gaan in een huis dat een echte thuis is voor iedereen die er woont
en binnenkomt. Heer, ook vandaag willen we samen aan tafel gaan.
We bidden voor Liesje en Toon. Laat hen beseffen dat ze elkaar
‘broodnodig’ hebben 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 gebroken en geschonken. Laat hen hun leven delen
zoals Jezus zijn leven deelde met anderen.
Amen.

Dankgebed
Onze Vader
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Huwelijkszegen
Priester:
Liesje en Toon,
Ik zegen jullie handen, dat je samen kan delen wat je wordt
aangeboden en dat je kan omhelzen van wie je houdt.
Ik zegen jullie ogen, dat je elkaar levenslang graag blijft zien.
Maar dat je ook oog hebt voor anderen rondom je.
Ik zegen jullie mond, opdat je woorden van troost, liefde, vergeving en
kracht kan uitdrukken en vooral dat je er veel mee kan lachen.
Ik zegen jullie oren, dat je er lieve woorden mee kunt horen,
maar ook dat je luistert naar het hart van anderen en
stilletjes begrijpt wat je hoort.
Ik zegen jullie hart, dat het een teken mag zijn van liefde en tederheid,
een hele leven lang.
Zegen hen helemaal,
opdat ze vanaf nu voor elkaar een zegen zouden zijn.

Vredeswens

Priester:
Wie mensen helpen wil, moet zachte handen hebben om ze niet te
kwetsen. Wie vrede wil brengen, moet eerst in eigen hart vrede
gevonden hebben. Ik wens jullie oprecht vrede toe en vrede zij ook met
u allen. De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen: En met Uw Geest.
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Communie
 Inge & Leslie: Diana Ross & Lionel Ritchie – Endless love
Clouseau – Heb ik ooit gezegd

Bezinningsmoment

Emily:
Vandaag, mijn lief, begin ik een nieuw leven.
Vandaag schenk ik je mijn handen, mijn ogen, mijn lichaam.
Ik schenk je mijn gedachten:
mijn vrolijke en mijn droevige,
mijn dwaze invallen en goede ideeën,
mijn stemmingen en mijn buien.
Alleen mijn hart kan ik je niet geven,
dat kreeg je al toen ik je voor het eerst aankeek.
Ik dank je, mijn lief, je bent er zo voorzichtig mee geweest,
je hebt het bewaard en gekoesterd al die dagen voor vandaag.
Jouw hart heb ik als onderpand
en ik heb mijn best gedaan het met mijn liefde te omringen,
het te koesteren net zoals jij het mijne.
Hoe zal het gaan, mijn liefje,
morgen, overmorgen en alle dagen erna?
Hoe zal het gaan, als op een dag onze kinderen zullen zeggen:
‘Vandaag, mijn lief, begin ik een nieuw leven...’
Dan zijn we weer alleen,
jouw haren grijs, mijn handen gerimpeld...
maar in je ogen zal ik zien
dat je nog steeds van me houdt
als de dag van vandaag.
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Slotgebed
Priester:
Vandaag is een dag om in ons hart mee te dragen, een dag om nooit te
vergeten. Liesje en Toon, mogen jullie hier nu samen gaan met een rijke
voorraad aan liefde, hoop, vertrouwen en tederheid, voor elkaar en
voor de mensen om jullie heen. Werk samen aan een mooie levensweg.
Loop samen het pad af en als een helling wat te steil wordt,
denk dan aan wat jullie hier allemaal hebben meegekregen.

Slotlied
 Inge & Leslie: Céline Dion – The power of love
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Zending en zegen
Priester:
Zeg het met of zonder woorden.
Zeg het met een glimlach,
zeg het met een gebaar van verzoening,
met een handdruk,
met een woord van waardering,
een klopje op de schouder,
een spontane omhelzing,
met een zoen,
met een knipoogje.
Zeg het met duizend kleine attenties,
elke dag opnieuw:
‘Ik heb je lief.’
Ik stuur jullie in het leven met een opdracht:
hou van elkaar, zoals Jezus van jullie houdt en maak er iets moois van!
Blijf steeds herinneren wat hier gezegd en beloofd werd
en bewaar de vreugde van deze dag diep in jullie hart.
Daartoe zegene u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Uittredelied
 Inge & Leslie: Katrina & the waves – Love shine a light
(instrumentaal)
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Bedanking
Wij zeggen Dank je wel…
aan onze lieve ouders,
Voor alle mooie momenten en kansen die jullie ons gaven.
Voor de jarenlange geborgenheid, de gezellige thuis, de liefde en de
steun die we van jullie kregen.
Bedankt voor deze prachtige dag!
aan onze broer en zus, schoonzus en schoonbroer,
Het leven van een broer en zus kan soms zwaar zijn!
Maar zeg nu zelf…
Al bij al is de tijd die we samen hebben beleefd zo slecht niet geweest!
Bedankt voor alle steun die we van jullie hebben gekregen!
aan onze familie,
Voor al die jaren van warm gezelschap en plezier!
Voor alle fijne familiemomenten waar we telkens naar uitkeken.
aan onze getuigen,
Om hier vandaag samen met ons getuige te zijn
van deze onvergetelijke dag.
Aan onze lezers,
Om onze teksten zo mooi naar voor te brengen.
Aan onze vrienden,
Voor alle toffe momenten die we samen al meegemaakt hebben.
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aan Inge en Leslie,
Voor de mooie muzikale omlijsting van onze viering.
Aan luc, onze ceremoniemeester,
Om de voorbije maanden heel wat werk uit onze handen te nemen en
vandaag alles in goede banen te leiden.
aan jullie allen.
Omdat jullie geloven in onze liefde.
Bedankt om dit mooie moment samen met ons te delen!
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Hoe laat je ook komt,
wie je ook bent,
je bent welkom!
Al kom je morgen of vandaag,
al was het reeds lang geleden
dat we je nog zagen.
Het doet er niet toe,
je bent steeds welkom!
Al kom je met een lach,
of met een traan,
heb je een reden of verhaal,
of is het louter ‘zomaar’.
Je bent altijd welkom bij ons!
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