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De verloving
De priester staat [na de goddelijke Liturgie] in het altaar. Het
bruidspaar komt voor de heilige Deuren: de man rechts, de vrouw
links. Rechts op het Altaar liggen de ringen. De priester zegent
het bruidspaar driemaal over het hoofd; geeft ze brandende kaar-
sen; brengt ze naar het midden van de kerk; en wierookt rondom,
in kruisvorm.

D Zegen, Vader.

P Gezegend zij onze God, immer nu en altijd en in de eeuwen
der eeuwen.

K Amen.

Vredesektenia

D Laat ons de Heer in vrede bidden.

K Heer, ontferm U.

D Om de hemelse vrede en de redding onzer zielen bidden wij
de Heer.

Om vrede voor de gehele wereld, het welzijn der heilige ker-
ken Gods, en de eenheid van allen bidden wij de Heer.

Voor dit heilig godshuis en voor hen die er met geloof, eer-
bied en vreze Gods binnentreden bidden wij de Heer.

Voor onze grote heer, de hoogheilige Bartholomeos, Aarts-
bisschop van Constantinopel en Oecumenisch Patriarch, on-
ze hooggewijde heer Gabriël, Aartsbisschop van Komana,
Patriarchaal Exarch van de Russisch-Orthodoxe parochies
en kloosters in West-Europa, bidden wij de Heer.

Voor ons door God beschermd Vaderland, onze vorstin, ko-
ningin Beatrix, geheel het koninklijk huis, haar regering en
heel het volk bidden wij de Heer.



Voor de dienaar Gods .N. en de dienares Gods .N. die zich
thans met elkander verloven en voor hun heil bidden wij de
Heer.

Dat Gij hun kinderen moge schenken voor het ontvangen
van hun nageslacht, en hun alles moge vergeven omwille
van hun heil bidden wij de Heer.

Dat Gij over hen de volmaakte, vredige liefde en hulp moge
nederzenden bidden wij de Heer.

Dat zij bewaard mogen blijven in eendracht en vast geloof
bidden wij de Heer.

Dat zij gezegend mogen worden met een onberispelijk leven
bidden wij de Heer.

Dat de Heer onze God hun een kostbaar huwelijk en een
vlekkeloos huwelijksbed moge schenken bidden wij de Heer.

Om bevrijding uit alle verdrukking, toorn en nood bidden wij
de Heer.

Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God,
door Uw genade.

Onze alheilige, ongerepte, hooggezegende, roemrijke Vrou-
we, de Moeder Gods en Altijdmaagd Maria met alle heiligen
gedenkend, bevelen wij aan Christus God onszelf, elkaar en
geheel ons leven aan.

K Aan U, o Heer.

P Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding: de Va-
der, en de Zoon, en de H. Geest, immer, nu en altijd, en in
de eeuwen der eeuwen.

K Amen.
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P Dat Christus onze ware God, Die door Zijn tegenwoordig-
heid bij de bruiloft van Kana in Galilea het huwelijk geheiligd
heeft, door de gebeden van Zijn alonbevlekte Moeder; van
de heilige, roemrijke, alomgeëerde Apostelen; van de Hei-
lige Gekroonden .N. en .N.; en van alle Heiligen, Zich over
ons moge ontfermen en ons redden, want Hij is de Goede
en Menslievende.

K Amen.
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Gebed van de verloving

D Laat ons de Heer in vrede bidden.

K Heer, ontferm U.

P Eeuwige God, wat gescheiden was brengt Gij tot eenheid,
en Gij wilt dat de band der liefde onverbrekelijk is. Gij hebt
Isaäk en Rebekka tot erfgenaam van Uw Belofte gemaakt.
Zegen ook Uw dienaar .N. en Uw dienares .N., en wees hun
Leidsman voor elk goed werk.

Want Gij zijt een barmhartige en menslievende God, en
tot U zenden wij onze lof: Vader, Zoon en Heilige Geest; nu
en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K Amen.

P Vrede aan allen.

K En met uw geest.

D Buigt uw hoofden voor de Heer.

K Voor U, o Heer.

P Heer onze God, Gij hebt de Kerk uit de volkeren tot Uw maag-
delijke bruid gemaakt.

Zegen ook deze Verloving. Maak Uw dienaar en Uw die-
nares tot één, en bewaar hen in vrede en saamhorigheid.

Want aan U is alle heerlijkheid, eer en aanbidding: Va-
der, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der
eeuwen.

K Amen.

De priester neemt de kleinste ring en zegent daarmee de man,
zeggend:

P Verloofd wordt de dienaar Gods .N. aan de dienares Gods .N.,
in de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest.
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K Amen.

De priester steekt de ring aan de rechter ringvinger van de brui-
degom. Daarna zegent hij de bruid met de andere ring:

P Verloofd wordt de dienares Gods .N. aan de dienaar Gods
.N., in de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige
Geest.

K Amen.

De getuige van de bruid verwisselt de twee ringen.

Slotgebed van de Verloving

D Laat ons de Heer bidden.

K Heer, ontferm U.

P Heer onze God, door een teken aan de dienaar van de Pa-
triarch Abraham, hebt Gij zelf Rebekka met Isaäk verloofd.
Zegen ook de verloving van Uw dienaar .N. met Uw diena-
res .N..

Bekrachtig het woord dat zij elkander gegeven hebben,
en maak hen standvastig in de heilige vereniging die Gij ge-
wild hebt. Want in den beginne hebt Gij de mens geschapen
als man en vrouw en Gij hebt de vrouw aan de man geschon-
ken tot hulp en tot het voortbestaan van het geslacht der
mensen.

Heer onze God, Gij hebt Uw Belofte gegeven aan onze
Vaderen, die Gij hadt uitverkoren van geslacht tot geslacht.
Zie neer op Uw verloofde dienaren en maak hen sterk in
trouw en eendracht, in oprechtheid en liefde. Want Gij zelf
hebt ons geleerd om elkander beloften te doen en deze te
houden.

Met Farao’s ring werd aan Jozef de macht over Egypte
toevertrouwd. De ring van de koning verhief Daniël tot de
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leven met alle goeds. Ontvang hun kronen in Uw Koninkrijk
zonder smet en ongerept. En houd hen staande in alle ver-
zoeking, tot in de eeuwen der eeuwen.

K Amen.

P Vrede aan allen.

K En met uw geest.

D Buigt uw hoofden voor de Heer.

K Voor U, o Heer.

P De Vader, de Zoon en de Heilige Geest; de alheilige, eenwe-
zenlijke en levenschenkende Drie-eenheid, de ene Godheid
en Heerschappij, zegene u, en schenke u een lang leven,
goede kinderen, succes in het leven en in het geloof; ver-
vulle u met al het goede van deze aarde, en stelle u ook in
staat het beloofde heil te ontvangen, door de gebeden van
de Moeder Gods en van alle Heiligen.

K Amen.

Na de gelukwensen der aanwezigen en de wederzijdse kus roept
de diaken:

D Wijsheid.

P Alheilige Moeder Gods, red ons!

K U eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen en onvergelijkelijk
glorierijker dan de Serafijnen, die ongerept God het Woord
hebt gebaard; in waarheid Gods Moeder, u verheffen wij.

P Eer aan U, Christus God, onze Hoop, eer aan U.

K Eer aan de Vader de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heer, ontferm U (3x).
Vader, zegen in de naam des Heren.
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Toon 7 (kanontoon):
Heilige Martelaren, Gij hebt heerlijk gestreden en daardoor
de kroon ontvangen. Bidt tot de Heer om onze zielen te red-
den.

Toon 7 (kanontoon):
Eer aan U, o Christus God, Die de roem zijt der Apostelen en
de vreugde der Martelaren, die de eenwezenlijke Drieheid
hebben verkondigd.

De priester neemt vervolgens de kroon van de bruidegom en zegt
tot hem:

P Wees hooggeprezen, o Bruidegom, zoals Abraham; wees ge-
zegend als Isaäk; neem toe in aantal als Jacob; en leef in
vrede door rechtschapen God geboden te vervullen.

Dan neemt de priester de kroon van de bruid en zegt tot haar:

P En gij, wees hooggeprezen, o Bruid, zoals Sara; wees vol
vreugde als Rebekka; ontvang kinderen als Rachel; en ver-
heug u over uw man, in het onderhouden van de Wet. Want
daarin heeft God welbehagen.

Slotgebed van de Kroning

D Laat ons de Heer bidden.

K Heer, ontferm U.

P God, onze God, Die het huwelijk gezegend hebt door Uw
aanwezigheid op de bruiloft te Kana in Galilea, zegen ook
Uw dienaren die door Uw voorzienigheid in het huwelijk ver-
bonden zijn. Zegen hun ingaan en hun uitgaan. Vervul hun
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hoogste eer in Babylon. Door de ring van Juda liet Tamar de
waarheid weten. En onze hemelse Vader toonde Zijn liefde
voor de Verloren Zoon door hem een ring aan de rechter-
hand te doen steken, terwijl Hij het gemeste kalf liet slach-
ten om feest te vieren en vrolijk te zijn.

Meester, zegen daarom ook het wisselen van deze rin-
gen, met Uw hemelse zegen. Geef hun Uw Engel op hun weg
alle dagen van hun leven.

Want Gij zijt het, Die alles zegent en heiligt, en tot U
zenden wij onze lof: Vader, Zoon, en Heilige Geest; nu en
altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K Amen.

Wanneer dit het slot is, volgt hier de dringende Litanie voor bruid
en bruidegom en hun ouders; met de slotzegen ()
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De kroning
Lezer en koor beginnen plompverloren met het zingen van Psalm
127:

L Zalig allen, die den Heer vrezen; die wandelen op Zijn we-
gen.

K Eer aan U, onze God, eer aan U. (Refrein)

L De vrucht van uw moeiten zult gij eten. Gij zijt gelukkig, en
het zal u welgaan.

Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok, die groeit
langs de muur van uw huis.

Uw kinderen als scheuten van een olijfboom rondom uw ta-
fel.

Zie, zo wordt een mens gezegend die den Heer vreest.

Moge de Heer u zegenen uit Sion; moogt gij het welzijn van
Jeruzalem zien, al uw levensdagen.

Ja, moogt gij de kinderen uwer kinderen zien. Dat er vrede
heerse over Israël.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De priester houdt een toespraak over het mysterie van het hu-
welijk. Daarna zegt hij tot de man:

P .N., hebt gij de eerlijke, onafgedwongen wil en het vaste
voornemen, om .N. die hier bij u staat, te nemen tot uw echt-
genote?

En de bruidegom antwoordt:

M Ja, ik wil.

Gebed van de hoofdbuiging

P Vrede aan allen.

K En met uw geest.

D Buigt uw hoofden voor de Heer.

K Voor U, o Heer.

P God, Gij hebt alles door Uw macht geschapen: Gij hebt de
wereld bevestigd en tot een kosmos gemaakt: Gij zijt de
Kroon van het heelal.

Zegen ook deze gemeenschappelijke beker die Gij aan-
biedt aan dit echtpaar, dat Gij in het huwelijk verenigd hebt,
en zegen hen met Uw geestelijke zegen.

Want geprezen zij Uw Naam en verheerlijkt zij Uw Ko-
ninkrijk: van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest nu en
altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K Amen.

De priester laat bruid en bruidegom driemaal drinken.
Ondertussen zingt het koor:

K Ik zal de Kelk des Heils nemen en de Naam des Heren aan-
roepen. (3x)
Alleluja, alleluja, alleluja.

Vervolgens neemt hij beiden bij de hand — terwijl de getuigen de
kronen boven het hoofd van het echtpaar houden — en zij allen
gaan driemaal rond de analoi.
Het koor zingt intussen de volgende troparen:

K Toon 5 (kanontoon):
Verheug u, Jesaja, want de Maagd heeft ontvangen in haar
schoot en Emmanuel de Godmens gebaard. Zijn naam is Op-
gang van het Licht. Hem verheerlijken wij en U, o Maagd,
bezingen wij.
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Vergeving en kwijtschelding van onze zonden en fouten, vra-
gen wij de Heer.

Al wat goed en nuttig is voor onze zielen, en vrede voor de
gehele wereld, vragen wij de Heer.

Dat wij de tijd van ons leven die ons nog overblijft in vrede
en boetvaardigheid mogen voleindigen, vragen wij de Heer.

Dat het einde van ons leven christelijk, smarteloos, zonder
reden tot schaamte en vredig moge zijn en om een goe-
de verdediging voor de ontzagwekkende rechterstoel van
Christus, vragen wij de Heer.

Om eenheid van geloof, en gemeenschap met de Heilige
Geest smekend, bevelen wij aan Christus God onszelf, el-
kaar, en geheel ons leven aan.

K Aan U, o Heer.

P En maak ons waardig, Meester, dat wij vrijmoedig, zonder
vrees voor een oordeel, het wagen U hemelse God en Vader
aan te roepen en te zeggen:

K Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde gehei-
ligd, Uw Koninkrijk kome, Uw Wil geschiede gelijk in de he-
mel zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij onze schulde-
naren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos
ons van de boze.

P Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen
der eeuwen.

K Amen.
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De priester vraagt vervolgens:

P Hebt gij u aan geen enkele andere vrouw beloofd?

M Nee, ik heb niets beloofd.

Nu wendt de priester zich tot de vrouw:

P .N., hebt gij de eerlijke, onafgedwongen wil en het vaste
voornemen, om .N. die hier bij u staat, te nemen tot uw echt-
genoot?

En de bruid antwoordt:

V Ja, ik wil.

De priester vraagt:

P Hebt gij u aan geen enkele andere man beloofd?

V Nee, ik heb niets beloofd.

D Vader, zegen!

P Gezegend zij het Koninkrijk van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K Amen.

Ektenia voor bruid en bruidegom

D Laat ons de Heer in vrede bidden.

K Heer, ontferm U.

D Om de hemelse vrede en de redding onzer zielen bidden wij
de Heer.

Om vrede voor de gehele wereld, het welzijn der heilige ker-
ken Gods, en de eenheid van allen bidden wij de Heer.

Voor dit heilig godshuis en voor hen die er met geloof, eer-
bied en vreze Gods binnentreden bidden wij de Heer.

-7-



Voor onze grote heer, de hoogheilige Bartholomeos, Aarts-
bisschop van Constantinopel en Oecumenisch Patriarch, on-
ze hooggewijde heer Gabriël, Aartsbisschop van Komana,
Patriarchaal Exarch van de Russisch-Orthodoxe parochies
en kloosters in West-Europa bidden wij de Heer.

Voor ons door God beschermd Vaderland, onze vorstin, ko-
ningin Beatrix, geheel het koninklijk huis, haar regering en
heel het volk bidden wij de Heer.

Voor de dienaar Gods .N. en de dienares Gods .N. die zich
thans met elkander in de echt verbinden en voor hun heil
bidden wij de Heer.

Dat Gij dit huwelijk moge zegenen, zoals Gij het huwelijk te
Kana in Galilea gezegend hebt, bidden wij de Heer.

Dat Gij hun voor hun nut kuisheid en de vrucht van de schoot
moge geven bidden wij de Heer.

Dat zij zich mogen verheugen in het aanschouwen van hun
zonen en dochters bidden wij de Heer.

Dat Gij hun het verkrijgen van goede kinderen en een leven
zonder schande moge schenken bidden wij de Heer.

Dat Gij hun voor hun heil, maar ook ons voor het onze, alle
vergiffenis moge schenken bidden wij de Heer.

Om bevrijding van hen, maar ook van ons, uit alle verdruk-
king, toorn en nood bidden wij de Heer.

Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God,
door Uw genade.

Onze alheilige, ongerepte, hooggezegende, roemrijke Vrou-
we, de Moeder Gods en Altijdmaagd Maria met alle heiligen
gedenkend, bevelen wij aan Christus God onszelf, elkaar en
geheel ons leven aan.
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P Want Gij zijt een barmhartige en menslievende God en tot
U zenden wij onze lof: Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en
altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K Amen.

Vragende Ektenia

D Laat ons de Heer bidden.

K Heer, ontferm U.

P Heer onze God, in Uw heilbrengende economie hebt Gij door
Uw aanwezigheid op de bruiloft te Kana in Galilea het huwe-
lijk geheiligd. Bewaar ook Uw dienaren .N. en .N. die Gij met
elkander verbonden hebt in vrede en eendracht. Heilig hun
huwelijk. Bewaar hun huwelijksbed smetteloos, geef dat hun
samenleven ongerept moge zijn. Schenk hun, om tot in hoge
ouderdom Uw geboden te vervullen met een zuiver hart.

Want Gij zijt onze God: een God van medelijden en red-
ding; en tot U zenden wij onze lof, tezamen met Uw begin-
loze Vader en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K Amen.

D Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God,
door Uw genade.

K Heer, ontferm U.

D Dat de gehele dag volmaakt, heilig, vredig en zonder zonden
moge zijn, vragen wij de Heer.

K Verleen dit, o Heer.

D Een engel van vrede, een getrouwe gids en behoeder van
onze zielen en lichamen, vragen wij de Heer.

-17-



wilt ge van Mij? Mijn uur is nog niet gekomen. 4Zijn Moe-
der sprak tot de dienaren: Doe alles wat Hij u zeggen zal.
5Nu stonden daar volgens het joodse reinigingsgebruik, zes
stenen waterkruiken, elk met een inhoud van twee of drie
maten. 6Jesus zeide tot hen: Vult die kruiken met water. En
ze vulden ze tot de rand. Hij zeide: Schep er nu uit en breng
het aan de ceremoniemeester. Dat deden zij. 7De ceremo-
niemeester proefde het water dat wijn geworden was, en
omdat hij niet wist waar deze vandaan kwam, — maar de
dienaren die water geschept hadden wisten het wel — riep
hij de bruidegom en zeide tot hem: 8Iedereen zet eerst de
goede wijn voor, en als men goed gedronken heeft de min-
dere, maar gij hebt de beste wijn tot nu toe bewaard.
9Dit eerste wonder verrichtte Jesus te Kana in Galilea, en
zo openbaarde Hij Zijn heerlijkheid. En Zijn Leerlingen ge-
loofden in Hem.

K Eer aan U, o Heer, eer aan U.

Dringende Ektenia

D Zeggen wij allen met geheel onze ziel, zeggen wij uit geheel
ons hart.

K Heer, ontferm U.

D Heer Albeheerser, God onzer vaderen, wij smeken U: luister
en wees barmhartig.

God wees ons barmhartig volgens Uw grote barmhartigheid,
wij smeken U: Luister en wees barmhartig.

K Heer, ontferm U. (3x)

D Nogmaals bidden wij om barmhartigheid, leven vrede, ge-
zondheid, heil en bescherming van de dienaren Gods .N. en
.N..
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K Aan U, o Heer.

P Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding: de Va-
der, en de Zoon, en de H. Geest, immer, nu en altijd, en in
de eeuwen der eeuwen.

K Amen.

Eerste huwelijksgebed

D Laat ons de Heer bidden.

K Heer, ontferm U.

P Alreine God, Formeerder van heel de schepping, Gij hebt in
Uw mensenliefde Eva gevormd uit de ribben van Adam. Gij
hebt hen gezegend en gezegd: “Weest vruchtbaar en ver-
menigvuldigt u en beheerst de aarde”.

Gij hebt hen door het huwelijk tot één vlees gemaakt,
zodat een man zijn vader en moeder zou verlaten, om zich
met zijn vrouw te verbinden tot één vlees. En wat God heeft
samengevoegd, dat mag de mens niet scheiden.

Gij hebt Abraham Uw dienaar gezegend, en hem door
Sara tot vader van vele volkeren gemaakt. Gij hebt Isaäk
gegeven aan Rebekka; en aan wat uit haar geboren was,
hebt Gij Uw zegen geschonken. Uit Jacob hebt Gij de twaalf
Stamouders doen komen.

En in het bijzonder hebt Gij het kind van Zacharia en
Elisabeth aangenomen als Doper en Voorloper van Uw Chris-
tus.

En uit de wortel Jesse hebt Gij Haar doen voortkomen
die altijd maagd gebleven is en uit wie Gijzelf het vlees hebt
aangenomen, en geboren zijt tot verlossing van het geslacht
der mensen.

In Uw onzegbare genade en oneindige goedheid zijt Gij
naar Kana te Galilea gekomen om door Uw tegenwoordig-
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heid en Uw wonder, het huwelijk te zegenen en ons te doen
zien dat het volgens Uw wil is ingesteld.

Alheilige Meester, verhoor het gebed van Uw dienaren,
en kom ook hier bij ons, met Uw onzichtbare aanwezigheid.
Zegen ook dit huwelijk en schenk aan Uw dienaar .N. en Uw
dienares .N. een gelukkig leven in wederzijdse liefde en vre-
de. Doe hen vreugde vinden in hun kinderen en dat zij hun
kleinkinderen mogen aanschouwen. Behoed hen tegen de
verzoekingen. Schenk hun de dauw des hemels van boven,
en volheid van de aarde beneden. Schenk hun alles wat zij
voor hun leven nodig hebben, en doe hen daarvan medede-
len aan allen die in nood zijn. En schenk aan allen die hier
aanwezig zijn, de vervulling van wat zij wensen voor hun
heil.

Want Gij zijt een God van genade en barmhartigheid en
liefde tot de mensen; en tot U zenden wij onze lof, evenals
tot Uw beginloze Vader en Uw alheilige, goede en levend-
makende Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K Amen.

Tweede huwelijksgebed

D Laat ons de Heer bidden.

K Heer, ontferm U.

P Gezegend zijt Gij, Heer onze God, Die zelf op mystieke wijze
de Priester zijt van het huwelijk, en Die de wetten ervoor
gegeven hebt. Gij zijt de Behoeder der reinheid en Gij zijt
het Die schenkt wat voor het leven nodig is.

Meester, in den beginne hebt Gij de mens geschapen
en hem als koning gesteld over de schepping. Gij hebt ge-
zegd: “Het is niet goed dat de mens alleen zij op aarde; laat
Ons hem dus een hulp maken om bij hem te zijn”. En toen
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Evangelie

P Vrede zij u!

L En met uw geest.

D Wijsheid!

L Alleluja, toon 5.

K Alleluja (3x)

L Gij, o Heer, bewaar en behoed ons tegen dit geslacht tot in
alle eeuwigheid.

K Alleluja (3x)

L De woorden des Heren zijn vlekkeloos: zilver, in vuur ge-
gloeid, in aarde beproefd, zevenvoudig gelouterd.

K Alleluja (3x)

D Wijsheid.
Staat recht.
Laat ons luisteren naar het heilig Evangelie.

P Vrede aan allen.

K En met uw geest.

D Lezing uit het heilig Evangelie volgens de heilige apostel en
evangelist Johannes.

K Eer aan U, o Heer, eer aan U.

D Laat ons aandachtig zijn.

Johannes 2: 1–11

D 1[Te dien tijde] werd er een bruiloft gevierd te Kana in Ga-
lilea, en de Moeder van Jesus was daar. 2Ook Jesus en Zijn
Leerlingen waren ter bruiloft uitgenodigd. 3Toen er gebrek
aan wijn kwam, zei de Moeder van Jesus tot Hem: Ze heb-
ben geen wijn meer. Maar Jesus zeide tot haar: Vrouwe, wat
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D Wijsheid.

L Lezing uit de brief van de heilige Apostel Paulus aan de chris-
tenen te Efese.

D Laat ons aandachtig zijn.

Efese 5: 20–33

L 20[Broeders,] dankt God de Vader altijd voor alles, in de naam
van onze Heer Jezus Christus. 21En weest elkander onderda-
nig in de vreze van Christus. 22Gij vrouwen, weest aan uw
mannen onderdanig als aan de Heer, 23want de man is het
hoofd van de vrouw, zoals Christus het Hoofd is van de Kerk:
Hij is immers de Verlosser van Zijn Lichaam. 24Gelijk dan de
Kerk aan Christus onderdanig is, zo moeten ook de vrouwen
het aan haar mannen zijn. 25Gij mannen, hebt uw vrouwen
lief, gelijk ook Christus Zijn Kerk liefheeft, en Zichzelf voor
haar heeft overgeleverd, 26opdat Hij haar zou heiligen en
reinigen door het Bad in het water met het woord; 27om Zijn
Kerk te bekleden met heerlijkheid, zonder enige smet of rim-
pel, maar heilig en onbesmet. 28Zo behoren ook de mannen
hun vrouwen lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn
vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29Niemand toch heeft ooit
zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en verzorgt het, ge-
lijk Christus de Kerk doet, 30omdat wij ledematen zijn van
Zijn Lichaam. 31Daarom zal een mens vader en moeder ver-
laten en zich aan zijn vrouw binden: en deze twee zullen één
vlees zijn. 32Dit is een groot Mysterie: ik bedoel dit echter ten
opzichte van Christus in de Kerk. 33Maar in elk geval: ieder
van u moet zijn vrouw liefhebben als zichzelf, en de vrouw
moet eerbied hebben voor haar man.
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Adam de vrouw zag, die Gij voor hem geschapen had, sprak
hij: “Dat is nu been uit mijn gebeente; vlees uit mijn vlees:
daarom zal zij mensenvrouw heten, omdat zij uit de man-
mens genomen is. En daarom zal de mand zijn vader en
moeder verlaten om zijn vrouw aan te hangen; en zij zul-
len tesamen tot één vlees zijn”. En Gijzelf hebt daar tijdens
Uw leven op aarde aan toegevoegd: “Wat God tot één heeft
gemaakt, dat mag de mens niet scheiden”.

Meester, Heer onze God, doe dan ook nu Uw hemelse
zegen neerdalen over Uw dienaar .N. en Uw dienares .N.,
opdat zij samenleven volgens Uw wil.

Zegen hen, Heer onze God, zoals Gij Abraham en Sara
hebt gezegend. Zegen hen, Heer onze God, zoals Gij Isaäk
en Rebekka hebt gezegend. Zegen hen, Heer onze God, zo-
als Gij Jacob en de Stamouders hebt gezegend. Zegen hen,
Heer onze God, zoals Gij gezegend hebt Joachim en Anna.
Zegen hen, Heer onze God, zoals Gij gezegend hebt Zacha-
ria en Elisabeth.

Behoed hen, Heer onze God, zoals Gij Noë hebt behoed
in de Ark. Behoed hen, Heer onze God, zoals Gij Jona hebt
behoed in de buik van het zeemonster. Behoed hen, Heer
onze God, zoals Gij de Drie Jongelingen hebt behoed in de
brandende vuuroven; en zoals Gij hen verkwikt hebt met Uw
hemelse dauw, temidden van de laaiende vlammen.

Laat hen de vreugde ondervinden, die de heilige Hele-
na mocht proeven bij het vinden van Uw eerwaardig Kruis.

Gedenk hen, Heer onze God, zoals Gij gedacht hebt aan
Henoch en Elia.

Kroon hen, zoals Gij Uw Veertig Martelaren vanuit de
hemel hebt gekroond.

God, gedenk ook hun ouders, die hen hebben opge-
voed, en bevestig door de gebeden van hun ouders de grond-
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slag van hun huis. Heer, gedenk ook allen die bijeengeko-
men zijn voor deze bruiloft.

Heer onze God, gedenk Uw dienaar .N. en Uw diena-
res .N.. Schenk hun gezonde en goede kinderen. Schenk hun
eendracht naar ziel en lichaam. Doe hen opgroeien als de
ceder van de Libanon. Laat hen zijn een overvloedige wijn-
stok. Schenk hun overvloed, opdat zij rijk mogen zijn in elk
goed werk. Doe hun de kinderen van hun kinderen zien, als
olijfboomspruiten rondom hun tafel. Maak hen welgevallig
voor U, zodat zij opstralen als sterren aan de hemel, in U,
onze Heer.

Want aan U komt toe alle heerlijkheid, macht, eer en
aanbidding; tesamen met Uw beginloze Vader en Uw levend-
makende Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K Amen.

Derde huwelijksgebed

D Laat ons de Heer bidden.

K Heer, ontferm U.

P Heilige God, Die de mens uit aarde geschapen hebt en uit
zijn rib de vrouw hebt doen voortkomen en hem tot een hulp
gegeven hebt die bij hem zal zijn, opdat, zo heeft het Uw
grootheid behaagd, de mens op aarde niet alleen zou zijn.
Zend nu Zelf, Meester, Uw hand vanuit Uw heilige woon-
plaats en verenig deze Uw dienaar .N. en deze Uw diena-
res .N., want door U wordt de vrouw aan de man gebonden.
Verbind hen in eensgezindheid, kroon hen tot één vlees,
geef hun de vrucht van de schoot, en het krijgen van goede
kinderen.

Want aan U is de macht, en van U is het Koninkrijk, en
de kracht en de heerlijkheid, van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
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K Amen.

Nu neemt de priester de kronen van de tafel en zegent daarmee
eerst de bruidegom en dan de bruid driemaal, zeggend:

P Gekroond wordt de dienaar Gods .N. voor de dienares
Gods .N. in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.

Gekroond wordt de dienares Gods .N. voor de dienaar
Gods .N. in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.

De kronen worden door de getuigen boven het hoofd gehouden
van bruid en bruidegom. De priester zegent hen driemaal, zeg-
gend:

P Heer onze God, kroon hen met luister en eer.

Lezingen

Apostel

P Vrede aan allen.

L En met uw geest.

D Wijsheid.

L Prokimen, toon 8 Psalm 20: 1; 5; 6
Op hun hoofden hebt Gij kronen van edelstenen geplaatst.

K Op hun hoofden hebt Gij kronen van edelstenen geplaatst.

L Gij schenkt hun zegen voor de eeuwen der eeuwen; Gij ver-
blijdt hen met vreugde door Uw aangezicht.

K Op hun hoofden hebt Gij kronen van edelstenen geplaatst.

L Op hun hoofden hebt Gij

K . . . kronen van edelstenen geplaatst.
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