“In de zee
Met huizenhoge golven
We waren sterker dan de krachtigste orkaan
Met z’n twee…”
(Marco Borsato)

Intredelied : ‘Forever in love’ - Jennifer, Jeroen en Kloris

Welkom
Priester: Karen en Christophe heten u van harte welkom op
deze bijzondere en vreugdevolle dag. Want vandaag vieren
we een heel groot wonder, een mysterie van liefde tussen
twee mensen.
In het begin hing er tussen hen iets
onbevattelijks en on(be)grijpbaars in de lucht, maar
gaandeweg groeide dat uit tot liefde en namen ze het besluit
om het moois dat ze samen hebben opgebouwd een diepere
betekenis te geven door met elkaar te trouwen.
Karen : Heel lang geleden
Heb ik jou bedacht
Zo had ik altijd iets
Waar ik naartoe kon leven
En toen jij zei
Hier ben ik
Was ik niet verbaasd
Je was precies zoals ik had verwacht
Maar nu pas weet ik
Dat ik je niet verzonnen heb
(‘Voor Jou’, Johanna Kruit)
LOVE AT FIRST SIGHT – KRIS WAUTERS / JEAN-BOSCO SAFARI
Love at first sight
Love at first sight
Love at first sight
- mmm- tutututu

Liefde op het eerste gezicht
Liefde op het eerste gezicht
Liefde op het eerste gezicht
- mmm- tutututu

Never saw you
Always knew you
Couldn’t find you if I tried
Now you’ve come trough
Showed up right before my eyes

Ik had je nog nooit gezien
Maar ik kende je altijd al
en hoewel ik probeerde, kon ik je niet vinden
Plots ben je opgedoken
Opeens stond je vlak voor me

Love at first sight (x3)

Liefde op het eerste gezicht

Am I dreaming
Am I sleeping
Is it you here by my side
Are you really
Gonna stay with me tonight

Ben ik aan het dromen
Ben ik aan het slapen
Ben jij het hier aan mijn zij
Ben je echt
van plan om vanavond bij mij te blijven

Love at first sight (x3)

Liefde op het eerste gezicht

Tell me – do you feel the same
Time and time again–I’m whispering your name
Everywhere I see your smile
There’s no way for us to hide
Love at first sight (x3)

Vertel me- voel je hetzelfde
Keer op keer – fluister ik je naam
Overal zie ik je glimlach
Er is geen manier voor ons om dit te
verbergen
Liefde op het eerste gezicht

Love - wanna be with you
Love - wanna stand by you
Love at first sight
Stay with me tonight

Liefde – ik wil bij jou zijn
Liefde – ik wil bij je blijven
Liefde op het eerste gezicht
Blijf me me vannacht

Vergevingsmoment
Veroniek : Het huwelijk is een engagement, een bewuste
keuze voor elkaar ondanks de verschillen.
Het is de
bereidheid om er telkens opnieuw samen voor te gaan, om
samen te leren en te leven met vallen en opstaan, …

Marieke: Er zijn maar twee mensen – en geen miljoenen- die
van elkaar verschillen als een olifant van een porseleinkast, en
de één slaat zijn armen om de ander heen - miljoenen doen
dat niet, Miljoenen lopen de zee in, verdwijnen in de golven,
komen nog één keer boven en roepen met zijn miljoenen:
‘Help!’. Maar de stranden zijn verlaten, meeuwen krijsen in de
schemering –En de ander zegt: ‘Je hebt gelijk, ik ben je
lieveling’.
(Er zijn maar twee mensen – Toon Tellegen)

Openingsgebed & Eerste lezing
Priester: Uit miljoenen mensen, heeft U een man en een
vrouw samengebracht omdat U iets zag in hun liefde. Zij
kregen de taak mee om elkaar gelukkig te maken en voor
elkaar een thuis te zijn …met Uw steun en de liefde van allen
die hen omringen.
Annemie: Ik droomde eens en zie ik liep aan 't strand bij lage
tij. Ik was daar niet alleen, want ook jij liep aan mijn zij. We
liepen samen 't leven door en lieten in het zand, een spoor van
stappen, twee aan twee; jij liep aan mijn hand. Ik stopte en
keek achterom en zag mijn levensloop, in tijden van geluk en
vreugde, van diepe smart en hoop. Maar als ik goed het spoor
bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het
moeilijkst was maar één paar stappen staan. Ik zei toen:
"Waarom dan toch?" Juist toen ik jou nodig had, juist toen ik
zelf geen uitkomst zag op 't zwaarste deel van 't pad...
Je keek me toen vol liefde aan en antwoordde op mijn vragen:
"Mijn lieve schat, toen 't moeilijk was, toen heb ik jou
gedragen".
(met achtergrondmuziek van …Ozark Henry?)

Evangelie (Mt. 14, 23-33)

Wouter
Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in
afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal
alleen. De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal
verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de
golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij
naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem
op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een
spook!’ en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak
Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus
antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het
water naar u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte
uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen
hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te
zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte
Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige,
waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot stapten, ging
de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem
neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
Homilie
‘Have a Little faith in me’ – Jolien & Kloris

Inzegening van het huwelijk
Priester: Karen en Christophe, 6 jaar geleden leerden jullie
elkaar kennen, liefhebben en vertrouwen. Er was een moment
van ontdekking, elkaar sympathiek vinden en een periode van
verliefdheid, heerlijke ogenblikken waarna het steeds
moeilijker werd om afscheid te nemen. Maar er waren ook wel

eens moeilijke momenten, waarin je je alleen voelde omdat je
twijfels en verdriet had en je keuze voor elkaar heel wat
onverwachts inhield. Toch bleef jullie liefde doorheen al die
ogenblikken groeien en kreeg ze een stevig basis waarop jullie
vol vertrouwen verder bouwen.
Jullie hebben al vaak tegen elkaar gezegd dat jullie van elkaar
houden en dat jullie jullie verdere leven met elkaar willen
delen. Vandaag willen jullie die belofte een diepere betekenis
geven door ze met ons te delen.
Mag ik jullie dan vragen elkaar de hand te geven en jullie
trouwbelofte uit te spreken.
Christophe: Lieve Karen, ik wil je man zijn. Met jou wil ik de
stroom van het leven bevaren, stroomopwaarts en
stroomafwaarts, bij hoog en bij laag water, bij stormweer en
windstil, elke dag opnieuw.
Karen: Lieve Christophe, ik wil je vrouw zijn.
Met jou wil ik de stroom van het leven bevaren,
stroomopwaarts en stroomafwaarts, bij hoog en bij laag water,
bij stormweer en windstil, elke dag opnieuw.
Priester: Voortaan zullen jullie door het leven gaan als man en
vrouw. Moge dit ja-woord dat je aan elkaar gegeven hebt, een
bron zijn voor geluk en levenskracht.
*****
‘Trouwen’ is een werkwoord, een boeiende opdracht waar je
samen wil voor gaan. Trouwen is vértrouwen en geloven in
elkaar. Als bewijs daarvan geven jullie elkaar een ring als

oneindige cirkel en teken van trouw, waarvan het begin zo
mysterieus is, en waarvan we geen einde zien.
Karen: Christophe, ik geef je een ring als symbool voor onze
liefde: zonder begin en zonder einde, als teken van een grote
belofte en toch zo klein. Zoals een ring moet liefde zijn.
Christophe: Karen, ik geef je graag deze ring, eenvoudig en
klein, maar een onverwoestbaar teken dat wij voor altijd
verbonden zullen zijn.
Priester: Heer, zegen deze twee jonge mensen. Geef Karen en
Christophe de kracht om samen te bouwen aan hun toekomst.
Geef hen de moed en de tijd om hun dromen en idealen te
blijven nastreven. Help hen een goede vader en moeder te zijn
voor hun kinderen, maak hun gezin tot een veilige en
gelukkige thuis waar het goed is om wonen en waar iedereen
welkom is.

Bezinningsmoment & Vredewens
Greet: Alleen de liefde is sterk genoeg om mensen bij elkaar te
houden en gelukkig te maken. En daar waar liefde is, zal ook
vrede zijn. Deze vrede zij voor altijd met u allen.
****
(Wensen voor het koppel kunnen jullie nu noteren op het bootje in jullie boekje.
De bootjes mogen in de rivier van het leven geplaatst worden.)
‘Canon’ van Johann Pachelbel
-Jennifer, Jeroen, Jana, Lut en Bart-

Slotgebed
Jos:

Het doet goed te weten
dat er ergens iemand is die om je geeft.
Het doet goed te weten
Dat je glimlach bestemd is voor een andere glimlach.
Het doet goed te voelen
Dat er twee harten kloppen in hetzelfde ritme.
Het is mooi te zien
Dat er een hand wacht om een ander te grijpen
En voor altijd vast te houden.

Priester: Laat jullie liefde en trouw zichtbaar, tastbaar en
voelbaar worden in duizenden kleine dingen van elke dag:
een glimlach, een schouderklopje, een pralientje als verrassing
op tafel, een zoen,… Hou van elkaar en maak er iets moois
van.

Know that you can never let me down
We’re to sail and see the world right now

And that’s You, You, You
(You) make me beautiful
You give inspiration
(You) make me beautiful

Omdat er iets is dat ik altijd al wenste
En dat ben jij, jij, jij
Omdat er iets is waar ik altijd al naar
verlangde
En dat ben jij, jij, jij
Je maakt me mooi
Jij geeft me inspiratie
Je doet me stralen

Any way the water turns
You’re always on my mind
You made all this
Because you made all this
Sweet insolation
You make me beautiful
You give inspiration
You make me beautiful
Sweet instigator

Hoe het water ook mag stromen
Jij bent altijd in mijn gedachten
Jij hebt dit alles veroorzaakt
Omdat je dit alles hebt voortgebracht
Heerlijke zonnewende
Je maakt me mooi
Jij geeft me inspiratie
Je doet me stralen
Zoete zonnewende

Know that you can never let me down
We’re to sail and see the world right now

Ik weet dat jij me nooit kan laten gaan
We slaan de zeilen uit en verkennen de
Wereld
Ik weet dat jij me nooit in de steek zal laten
We slaan de zeilen uit en verkennen de
wereld

Know that you can never let me down
We’re to sail and see the world right now

SWEET INSTIGATOR – OZARK HENRY
Anyway the water turns
You’re always on my mind
Sweet instigator
Anyway the water turns
You’re always on my mind
Dear insolation
(You) make me beautiful
You give inspiration
(You) make me beautiful
Know that you can never let me down
We’re to sail and see the world right now

Cause you’re all I ever wished for
And that’s You, You, You
Cause you’re all I ever wished for

Hoe het water ook mag kolken
Jij bent altijd in mijn gedachten
Zachte aansporing
Hoe het water ook mag vloeien
Je bent altijd in mijn gedachten
Aangename zonneschijn
Je maakt me mooi
Jij geeft me inspiratie
Je doet me stralen
Ik weet dat jij me nooit kan laten gaan
We slaan de zeilen uit en verkennen de
wereld
Ik weet dat jij me nooit in de steek zal laten
We slaan de zeilen uit en verkennen de
wereld

Cause you’re all I ever wished for
And that’s You, You, You
Cause you’re all I ever wished for
And that’s You, You, You
You make me beautiful
You give inspiration
You make me beautiful
Any way the water turns
You’re always on my mind
You made all this
Because you made all this

Omdat er iets is dat ik altijd al wenste
En dat ben jij, jij, jij
Omdat er iets is waar ik altijd al naar
verlangde
En dat ben jij, jij, jij
Je maakt me mooi
Jij geeft me inspiratie
Je doet me stralen
Hoe het water ook mag kolken
Jij bent altijd in mijn gedachten
Jij hebt dit alles veroorzaakt
Omdat je dit alles hebt voortgebracht

Bedankt
…lieve ouders, voor de liefde en de bezorgdheid waarmee jullie ons steeds
hebben omringd. Voor jullie inzet, steun en alle liefdevolle daden al ons hele
leven lang.
…familie en vrienden, voor jullie warm hart en luisterend oor
…Jennifer, Jeroen, Jana, Jolien en Kloris, voor de muzikale omlijsting
…de durvers in de familie en vrienden om een stukje voor te lezen
…Rik Devillé, voor het mogelijk maken van deze huwelijksviering
…allemaal, dat jullie er ook bij wilden zijn op deze onvergetelijke dag

