
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           16-09-2017  

Kenny 

Evelien 



 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Een traan van vreugde 
Een traan van geluk 

Een traan van ontroering 
Een traan om te vangen  
in dit zakdoekje 
  



 

Dankwoord 
 

Muziek buiten gaan: Jason Mraz – I’m yours 

 

 

 

 

Bedankt 
 
Aan onze ouders voor al hun hulp die we al kregen, niet alleen om deze 

mooie dag mogelijk te maken, maar ook alle andere dagen in ons leven. 
 

Aan Michiel, Tessa, Steven en Tom voor het lezen van de teksten. 

 
Aan Steven en Tom om getuigen te zijn van ons huwelijk. 

 
Aan Pastoor Lambert Vanherk voor het inzegenen van ons huwelijk. 

 

Aan iedereen aanwezig op onze dag en er samen met ons een feest van te 
maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je glimlachte  
En sprak tot mij 
En ik voelde 

Dat dit het was 
Waarop ik lang gewacht had 

  



 
Muziek binnen komen gasten: Ministraction – Aleluya (instrumental) 
Muziek wachten bruidegom: Staind – Tangled up in you 
Muziek binnenkomst bruid: Leona Lewis – A moment like this 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Vredeswens     Pastoor 
 

Zie hier, hoe God zich aan ons openbaart; als gebroken brood, als vergoten 

wijn. 
Neemt, eet en drinkt, volg na wat u in handen neemt: tracht voor elkaar en 

alle mensen zo goed als God te zijn. 
Wees brood voor wie honger heeft. 

Wees mens voor de medemens. 

Wens elkaar vrede toe. 
 

Communie 
 

Muziek: Do – Angel by my side 
 

Slotbezinning       Evelien 
 

Vanaf het moment dat ik je zag dacht ik: jij hoort bij mij! Toen kwam er 

steeds van dag tot dag een beetje liefde bij. (Toon Hermans) 
 

Slotgebed      Pastoor 
 

Heer God, Almachtige Vader, 

wij danken U voor deze twee mensen, 
die nu als man en vrouw hun levensweg gaan vervolgen. 
 

Wij bidden U: houd hen in ere, voorkom hun vragen, wees hen nabij als het 

lichaam van de ander. En moge de vreugde waarin wij hier samen zijn 
geweest hun leven lang duren, alle dagen, tot in eeuwigheid. 
 

De almachtige God, die voor jullie alles ten goede heeft geleid, de God 
van jullie ouders. 

Hij moge je zegenen, Hij geve je liefde en trouw, Hij make je vruchtbaar en 

sterk en vol vreugde. 
 

En ook u allen zegene de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest. Amen 
 



 
 
 
 

Onze Vader      Pastoor 
 

Laten wij met deze dankzegging instemmen en samen het gebed bidden 

dat Jezus ons geleerd heeft: 
 

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 schulden,  

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 
En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.  

Amen 
 

Huwelijkszegen     Pastoor 
 

God, Gij hebt Kenny  en Evelien bijeengebracht, wil hen ook voor elkaar 
bewaren.  

Gij hebt immers de mens geschapen als man en vrouw, hen in het leven 

geroepen voor elkaars geluk.  
Voltooi wat Gij begonnen zijt in hen. 

Laat tot bloei komen de liefde die zij elkaar toedragen. Houd hen bijeen 
en maak hun leven tot een teken van de liefdevolle zorg waarmee Gij ons 

omgeeft.  

Schenk hen daartoe geloof in U en in elkaar, geef hen vertrouwen in de 
mensen en laat hen steeds ontdekken wat goed en waardevol is. 
 

Wij bidden U, moge hun liefde vruchtbaar zijn, zodat zij elkaar blijvend 

terugvinden in het nieuwe leven dat uit hen geboren wordt. 
Maak hun gezin tot een gelukkig en veilig thuis voor hun kinderen. 

 
 

 
 

 

Verwelkoming     Pastoor 
 

Gebed om vergeving      Pastoor 
 

Niets is menselijker dan fouten maken. 
Niets getuigt van meer liefde dan elkaar vergeven. 

Vergeven is vergeten, ook al doet het pijn. 

Vergeven is elkaar omhelzen om opnieuw te beginnen.  

Laten we elkaar bij de aanvang van deze viering vergeving vragen en 

schenken. 
 

Michiel 
 

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. (W. Bruyninckx) 
 

Pastoor 
 

Voor al die keren dat we de ander niet begrepen, voor al die keren dat we 

niet konden vergeven, vragen wij vergeving. 
  



 
 
 
 
 

Openingsgebed       Pastoor 
 

Blij zijn om de lach van een ander, 

die je bemint. 
 

Om de ogen die de jouwe zoeken 
en zeggen willen: 

fijn dat je er bent. 
 

Om lippen,  

die gemeend "dank je" fluisteren. 
 

Om de handdruk 
die je zonder woorden zegt: Jammer ..... 
 

Om een zonnestraal 

- warmte en licht - 
 

Om de bloemen, 

om zoveel dingen van de wereld en erbuiten. 
Blij zijn om eenvoudige,  

doorgaans ongeziene dingen. 
 

Gewoon blij zijn vraagt van je dat je weer wordt als een kind: open en 
ontvankelijk, dankbaar. 
 
 
 
 
 
 
 

Wij danken U, dat Gij onze Schepper, onze God en Vader zijt. Wij bidden U, God, 
voltooi en zegen hen, doe hen mens worden, meer en meer en aan den lijve 
ondervinden, dat zij geroepen zijn voor elkaar zo goed als God te zijn. 

 
Die op de avond voor Zijn lijden en dood, ten teken van de Geest die Hij bezielde, 
het brood nam en gebroken heeft en aan Zijn vrienden uitgedeeld met deze 
woorden: Neemt en eet hiervan allen, want dit is Mijn lichaam, gegeven voor U. 
 

Die ook de beker genomen heeft met de woorden:  
Dit is de beker van het Nieuwe Verbond, Mijn Bloed voor U vergoten tot 
vergeving van uw zonden. Zo vaak gij dit doet, houdt gij Mijn gedachtenis. 
 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer. 
Zijn  overgave in lijden en dood, de overwinning van Zijn verrijzenis, en de glorie 

van Zijn hemelvaart. 
Vol vertrouwen zien wij uit naar Zijn wederkomst in heerlijkheid. 
 

Wij smeken U: zend ons Uw Heilige Geest, de Geest die levend maakt, de kracht 
van Jezus Christus. En zegen met Uw liefde het samenzijn van deze beide mensen, 

die U dank zeggen voor elkaar en die hun leven en hun geluk uit Uw handen 
willen ontvangen. 

 
Moge Uw Geest over hen neerdalen als een vuur van liefde, opdat zij vruchtbaar 
worden en gezegend tot in de kinderen van hun kinderen. Wil toch de 
voortplanting van het leven op aarde ook aan hun lichaam en hun liefde 
toevertrouwen, zoals Gij van oudsher aan de mensen hebt gedaan en zoals Gij 
doen zult tot in lengte van dagen. 
 

Bewaar hen in de liefde; schrijf hun naam in de palm van Uw hand, omwille van 
hun vrienden, die wij zijn, omwille van Uw Zoon, de Zoon der mensen, die bij U 
leeft, nu en in eeuwigheid. 
Door Hem en met Hem en in Hem zijt Gij geheiligd en geprezen. 

Heer, onze God, almachtige Vader, in deze gemeenschap van de Heilige Geest, 

vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
 

 



Groot dankgebed     Pastoor 
 

Vrede voor jullie,  alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie 
beiden vrede zij met u allen en in de wereld. 
Als Gij, God, daar in Uw ontoegankelijk licht, als Gij ons hier hoort en ziet, 

als wij bestaan voor U, neem dan aan onze woorden van dank, op deze dag die gij 
gemaakt hebt. 
Wij prijzen U, machtige God, om de ruimte, de tijd van leven, om het licht van 
onze ogen en om de lucht die wij ademen. 

Gezegend zijt Gij, die man en vrouw hebt geschapen. 
Gij die alle wegen hebt omgebogen, opdat deze twee elkaar zouden vinden. 

Gezegend zijt Gij om de genegenheid tussen man en vrouw, als opdracht tot 
vruchtbare liefde. Wij danken U voor alle werken van Uw handen. Daarom, met 
allen die Uw Naam erkennen en belijden, willen wij U loven, Majesteit, Heilige 

God en wij zeggen vol vreugde: 
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge. 
 

Wij hebben U nooit gezien, God, maar U bent dichtbij, want de mensen komen 
elkaar steeds weer tegen en trekken samen op, twee aan twee. 
God, die ons hoort en ziet, wij bestaan door U en voor U, neem dan deze woorden 

van dank aan, dit lied van verwondering op deze dag, die Gij hebt gemaakt. 
 

Wij, die U niet kunnen zien, zomaar mensen, kortstondig, wij wagen en zingen Uw 

naam en in woorden van mensen noemen wij U, met namen en eeuwen zoeken wij 
U, o, eeuwige en levende God. 

 
Gij, die geroepen hebt: 'Licht' en het licht werd geboren; die zag dat het niet goed 
was, het land van de morgen, aarde en hemel en alle gewelven van water en vuur; 
die zag dat de bomen goed waren, en alle dieren heel goed en de vogels 
volmaakt. 
 

Gij, die geroepen hebt: 'O, mens' en de mens werd geboren; Gij, die de mens hebt 
gezien, ontroostbaar en eenzaam. 
Gij, die hen toen man en vrouw hebt geschapen; Gij, die alle wegen hebt 
omgebogen, opdat deze twee elkaar zouden vinden: 
 

 

 
 
 
 
 

Eerste lezing        Tessa 
 

Getrouwd: dat is met heel je wezen 
blij en verdrietig, koud en warm, 

klein en groot zijn bij elkaar. 
 

Getrouwd: dat is van top tot teen, 
van huid en haar, volop mens zijn, 

man en vrouw zijn bij elkaar. 
 

Getrouwd: dat is zwijgend moe zijn, 
onbegrepen, niet meer in staat 

een weg te banen voor elkaar. 
 

Getrouwd: dat is vragen,  

plagend liefde geven,  

stilaan wachten bij elkaar. 
 

Getrouwd zijn: 

dat is samen groeien als mensen, 
elk op zijn eigen manier, 

niet gedwongen, 

maar steeds denkend aan elkaar! 
  



Evangelielezing     Pastoor 
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Dit geef ik jullie als opdracht: Hou 

van elkaar, zoals ik van jullie hou, want als iemand zijn leven geeft voor zijn 
vrienden, dan gaat de liefde alles te boven. Jullie zijn mijn vrienden, als 

jullie deze opdracht vervullen. Jullie hebben mij niet tot vriend gemaakt, 
maar ik heb jullie tot vrienden gekozen. Ik stuur jullie het leven in met 

deze opdracht: Maak er iets van en heb elkander lief.” 
 

Homilie 
 

Geloofsbelijdenis     Pastoor 
 

Ik geloof in een liefde die goddelijk heet, het rijkste geschenk in deze 
wereld: meevoelend begrip en hartelijke trouw. Ik geloof dat niemand een 

grotere liefde heeft dan hij die zijn leven geeft. Die geeft zijn zorg en zijn 
vreugde, zijn ruimte en zijn tijd aan zijn geliefden, vrienden, ja, zelfs aan 

mensen onbekend… Ik geloof dat liefde onbetaalbaar is, de fijnste gave en 

de rijkste vrucht. Ik geloof dat de liefde het hier en nu overstijgt en dat 
liefde, uit het hart gegeven, zonder begin en zonder einde is. 
 

De huwelijksinzegening en ondervraging  Pastoor 
 

Evelien en Kenny, vaak hebben jullie elkaar gezegd: ik hou van jou, 

misschien in andere woorden of gewoon door een glimlach, een gebaar, 
een knuffel … Het huwelijk is een bewuste keuze voor elkaar, op weg gaan 

met vallen en opstaan. In alles wat nog gebeuren zal, zal jullie 

huwelijksleven steeds dieper en mooier worden, wanneer je leeft voor 
elkaars geluk.  
 

Evelien en Kenny, Zijn jullie als vrije mensen en met volle instemming van 

je hart naar hier gekomen om met elkaar te trouwen, zijn jullie bereid 

elkaar te aanvaarden als man en vrouw voor het leven en de 

verantwoordelijkheid van een gezin in liefde op te nemen?  
Evelien en Kenny: JA! 
 

 
 

       Pastoor 
 

Danken wij God voor de vriendschap van hun vrienden en voor het geloof 

dat voor hen werd uitgezaaid. 
 

God, Gij hebt ons tot op de dag van vandaag beschermd. 

Wil ons ook in de toekomst helpen. 
Help Kenny en Evelien dat zij een fijn huwelijk op mogen bouwen 

en dat zij steeds zullen weten dat U hen de hand boven het hoofd houdt. 
 

Offerande      Pastoor 
 
 

Muziek: Kimberly Locke – a dream is a wish your heart makes 

 

Gebed over de gaven    Pastoor 
 

Bidt allen, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de 

almachtige Vader. 
 

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. 
 

De Heer zal bij u zijn. 
De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. 

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

 

 
 
 

 



 
Voorbeden      Tom en Steven 
 

Laten wij bidden voor Kenny en Evelien, dat zij gelukkig mogen worden in 

dit huwelijk, dat hun liefde door de jaren heen mag groeien en dat hun 

liefde met elkaar vol vreugde zal zijn. 
Laat ons bidden:  

Heer onze Heer, ontferm U over ons. 
 

Laten wij bidden dat hun huwelijk stand mag houden en dat zij door 

eenzaamheid en teleurstelling heen steeds voor elkaar bewaard mogen 

blijven en dat zij telkens elkaar weer mogen zien met nieuwe ogen. 
Laat ons bidden:  

Heer onze Heer, ontferm U over ons. 
 

Voor alle mensen die in deze kerk aanwezig zijn en die deze Dienst 

meevieren, 

dat zij deze Dienst echt bewust meevieren 
en hierdoor wat meer gesterkt zijn in hun geloof en dit ook proberen waar 

te maken. 

Laat ons bidden:  

Heer onze Heer, ontferm U over ons. 
 

In ons gebed gedenken wij tenslotte diegenen die deze dag niet meer met 
ons kunnen meemaken, maar van wie wij veel liefde hebben mogen 

ontvangen. Speciaal willen we  met jullie bidden voor deze overledenen,  

dat zij toch deelgenoot mogen zijn in deze bruiloft 
Laat ons bidden:. 

Heer onze Heer, ontferm U over ons. 
 

 

 

 
 
 
 

Muziek voor de beloften: Chris Medina: What are words 
 

Trouwbeloften     Pastoor 
 

Kenny en Evelien., mag ik jullie dan vragen voor het aanschijn van God, 

onze Vader, ten aanhore van mij, priester van de kerk van Jezus Christus en 
van de getuigen Tom en Steven temidden van jullie ouders, broers en 

zusters, familieleden en vrienden, jullie belofte van liefde en trouw uit te 

spreken. Geeft elkaar de rechterhand. 
 

Kerkelijke bevestiging     Pastoor 
 

Nu jullie hier openlijk jullie woord van eeuwige liefde en trouw 

uitgesproken hebben, mag ik dit van Godswege bevestigen. 
 

Namens allen die hier aanwezig zijn en namens heel de kerk van Jezus 
Christus verklaar ik deze verbintenis voor heilig en onaantastbaar. 
 

Het ja-woord dat jullie elkaar hebt gegeven, moge jullie helpen altijd te 
leven voor elkaars geluk. Beteken voor elkaar een veilig thuis van vrede 

en geborgenheid.  

Vindt bij elkaar kracht om samen zinvol te leven en te werken.  

En u allen, die hier tegenwoordig zijt, neem ik tot getuigen van deze 

heilige verbintenis. 
"Wat God verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden". 

  



 
 
 

Zegening van de ringen      Pastoor 
 

Heer onze God en Vader, zegen deze ringen die wij wijden in Uw naam. 
Mogen zij voor hen die ze dragen een teken zijn dat zij voortaan bij elkaar 

horen, dat er een geheim van liefde is tussen hen; het Verbond van God 
met de mensen. 
 

Kenny., steek dan deze ring, het teken van de huwelijkstrouw, aan de hand 

van je vrouw. 
Evelien, steek dan deze ring, het teken van de huwelijkstrouw, aan de 

hand van je man. 
 

Namens alle die hier aanwezig zijn en namens heel de Kerk van Jezus 
Christus, verklaar ik deze verbintenis voor heilig en onaantastbaar. 
 

Het ja-woord dat jullie elkaar hebt gegeven, moge jullie helpen altijd te 
leven voor elkaars geluk. 

Beteken voor elkaar een veilig thuis van vrede en geborgenheid. 

Vindt bij elkaar kracht om samen zinvol te leven en te werken. 
 

En U allen die hier tegenwoordig zijt, neem ik tot getuigen van deze 

heilige verbintenis. 

"Wat God verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden". 
 

Moge jullie liefde en trouw dag voor dag groeien en zich verdiepen.  

Moge jullie liefde vruchtbaar zijn voor elkaar, voor je kinderen, voor je 
familie en vrienden en voor de hele wereld. 

En moge jullie geloof in de mensen en in God door alles heen sterker 

worden. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Ondertekening van het huwelijksregister Pastoor 
 

Tom en Steven, jullie mogen naar voren komen om het huwelijksregister te 
ondertekenen. 
 

Muziek: Natasha Bedingfield – Unwritten 
 

Huwelijkskaars      Pastoor 
 

Kenny en Evelien, jullie mogen nu de huwelijkskaars aansteken. 
Elk van jullie genodigden kreeg een kaars. Met de vlam van jullie kaars 

mogen jullie de kaars van jullie getuigen aansteken. Zij geven op hun 
beurt een vlam door aan hun naasten. En dat het kaarslicht zich in deze 

kerk mag verspreiden zoals jullie liefde voor elkaar onder jullie vrienden 

en familie. 
 

Muziek: Tangled – I see the light 
 

 


