Fiche 1

VALENTIJNSVIERING
Inhoud
In het weekend voor of na 14.02 nodigt de lokale kerkgemeenschap op een zondag alle
koppels uit die het voorbije jaar huwden. Ook de koppels die zich op een huwelijk
voorbereiden kunnen uitgenodigd worden. Waar het haalbaar is, kan de lokale
kerkgemeenschap vooraf aan de viering een vorm van gemeenschapscatechese aanbieden.
Afhankelijk van de lokale realiteit kan dit ook op een zaterdagavond zijn.
Dit initiatief kan volledig kaderen in het project 14.02, maar je kan het ook beschouwen als de
tweede halte op de weg van de huwelijksvoorbereiding: een huwelijkszondag. Meer
informatie vind je in katern 1 van de huwelijksvoorbereiding 2018 in het bisdom Brugge (zie
www.catechesebrugge.be).
Doelstellingen
•
•
•

De koppels beleven een gastvrije en hartverwarmende kerkervaring en vieren samen
met de lokale kerkgemeenschap eucharistie.
De koppels ontmoeten andere koppels die getrouwd zijn of die voor de kerk willen
trouwen.
Indien gemeenschapscatechese: de koppels verdiepen zich in een inhoudelijk aspect
rond het huwelijk/de liefde en krijgen de kans om hierover uit te wisselen.

Programma
Vooraf
45 min
45 min
30 min

Uitnodiging en welkom
Catechese en uitwisseling
Viering
Ontmoeting

Verloop en aanpak
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Uitnodiging en welkom
Nodig best lang op voorhand persoonlijk de mensen uit. Je kan dit initiatief ook
openstellen voor andere koppels uit de parochie. Voorzie kinderopvang indien nodig.
Zorg voor een warm en hartelijk onthaal: bied de mensen bijvoorbeeld een kopje koffie
of een aangepast drankje en een ontbijtkoek aan.
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Catechese en uitwisseling
Spreek tot de hele groep een woord van welkom uit. Er kan eventueel een lied gezongen
worden (suggestie in bijlage 1). Terwijl het refrein enkele keren wordt herhaald, kan
iemand een kaars bij een icoon (bv. de vriendschapsicoon) aansteken.
Duid de bedoeling van het initiatief. Benadruk hierbij hoe deugddoend het is dat
koppels die zullen huwen en die nog niet lang gehuwd zijn elkaar ontmoeten. Voeg er
ook aan toe dat de lokale gemeenschap blij is hen te leren kennen. Geef wat uitleg bij
de aangeboden werkwinkel(s). Afhankelijk van het aantal deelnemers kan je iedereen
dezelfde werkwinkel laten volgen, of mensen de keuze geven om een werkwinkel te
volgen.
Enkele suggesties voor het catechese- en uitwisselingsmoment:
-

Je kan een uitwisseling rond de huwelijksbelofte uitwerken (zie katern 2 – optie 2
van de huwelijksvoorbereiding), of elementen uit katern 3 van de huwelijksvoorbereiding als basis nemen (zie www.catechesebrugge.be).

-

Je kan voor een contemplatieve dialoog kiezen (zie fiche 8) en werken met een
mooie Bijbeltekst rond de liefde of met het evangelie van de zondagsviering.

-

Begin juli 2016 verscheen bij uitgeverij Licap Halewijn nv De vreugde van de
liefde, de Nederlandse vertaling van Amoris Laetitia. Het vierde hoofdstuk noemt
paus Franciscus één van de centrale hoofdstukken van zijn exhortatie. Het is voor
een groot deel opgebouwd rond Paulus’ Hooglied van de liefde (1 Kor 13,4-7).
Hierin worden de gelaatstrekken van de volmaakte liefde geschetst als een unieke
weg om te gaan, met vallen en opstaan.
De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) ontwikkelde 26 concrete
aanzetten om met dit vierde hoofdstuk van De vreugde van de liefde aan de slag
te gaan. Deze werkvormen hebben als bedoeling dat je als koppel, of met koppels
onderling, of met koppels en begeleiders in gesprek kan gaan over de ‘kenmerken
van de liefde’. Meer info over deze werkvormenbundel bij 'Groeien in liefde' vind
je op http://www.gezinspastoraal.be/page/amoris-laetitia/#werkvormenbundelbij-hoofdstuk-4 .
Je kan ook vertrekken van een filmpje rond de exhortatie Amoris Laetitia:
✓
www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/filmpje-een-lange-liefdesbriefvan-de-paus
✓
www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/vaticaan-verspreidtanimatiefilmpjes-over-amoris-laetitia
✓
www.youtube.com/watch?v=w4HZWsxMGdQ
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-

Met de werkmap ‘Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven’ werd
de inhoud van de gelijknamige brochure vertaald in concreet uitgewerkte impulsen
en werkvormen. Ze bevat momenteel ruim dertig aanzetten om over de betekenis
en de beleving van het sacrament van het huwelijk te spreken en er rond te
werken. Meer info vind je op
http://www.gezinspastoraal.be/page/huwelijkssacrament/#inhoudstafel

-

Op deze website vind je ook uitgewerkte werkvormen om mee aan de slag te gaan:
www.kerknet.be/trouwen-voor-de-kerk/artikel/materiaal-om-aan-de-slag-te-gaanmet-liefde-en-geloof-verbinden

Viering
De koppels die zullen huwen en de gehuwden, worden uitgenodigd om actief aan de
viering deel te nemen.
Enkele suggesties:
Bij de intredeprocessie kunnen enkele koppels (van verschillende leeftijden) voor
de priester uit gaan.
Bij het welkomstwoord drukt de voorganger zijn dankbaarheid uit voor de
aanwezigheid van mensen die in het huwelijk willen treden, en de wens om samen
te bidden en te vieren: de liefde beleven en bezingen als een Godsgeschenk.
In bijlage 2 vind je een voorstel voor de schuldbelijdenis. Indien mogelijk leest een
koppel voor.
Je neemt best de lezingen van de zondag.
Bij de homilie wordt mogelijk de link gelegd tussen het evangelie en het huwelijk,
als beeld van Gods verbond met ons.
Bij de voorbeden kan de voorganger/lector een voorbede voorzien voor gehuwde
koppels en voor koppels die zullen huwen. Indien mogelijk leest een koppel voor.
Een suggestie vind je in bijlage 2.
Enkele koppels brengen de offergaven aan.
Tijdens de slotzegen spreekt de priester een zegen uit over de mensen die zich op
het huwelijk voorbereiden. Het zegenen van verloofden is niet alleen krachtig en
betekenisvol voor hen, maar ook voor de geloofsgemeenschap die hen onthaalt
en bemoedigt. Een suggestie vind je in bijlage 2.
Het kan ook mooi zijn om een gebed uit te spreken voor alle aanwezige koppels in
de kerk, zij de zich voorbereiden op een huwelijk en zij die al gehuwd zijn. Ook
hiervoor bieden we een suggestie aan.
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Ontmoeting
Na de viering wordt iedereen uitgenodigd elkaar bij een glaasje te ontmoeten.
Er kan eventueel ook een groepsfoto genomen worden en een korte reportage in
Kerk&Leven verschijnen. Misschien kan dit ook aangevuld worden met een kort
getuigenis van een koppel.

BIJLAGE 1: liedsuggesties

God is vol liefde
Music : Taizé
©Ateliers et Presses de Taizé, France

God, U bent liefde
Music : J. Berthier
©Ateliers et Presses de Taizé, France

God, U bent liefde, bron van het leven.
Lord God, you love us, source of compassion.
Gott aller Liebe, Quelle des Lebens.

BIJLAGE 2: voorstellen voor de liturgie

Schuldbelijdenis
Pr.

God geeft ons steeds de kans om liefdevol met elkaar te leven.
Bidden we daarom bij het begin van deze viering om vergeving.

L.

Heer, U spoort ons aan om lief te hebben, midden hardheid en kou.
Heer, ontferm U over ons.

L.

Christus, U leert ons liefhebben, heel geduldig en trouw.
Christus, ontferm U over ons.

L.

Heer, U toont ons lief te hebben, barmhartig en grenzeloos.
Heer, ontferm U over ons.

Pr.

Moge God zich liefdevol over ons ontfermen, ons vergeving schenken en ons geleiden
tot het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden
Pr.

Leggen we nu onze beden aan de Heer voor.

L.

Bidden wij voor alle gehuwden en voor de koppels die zich op een huwelijk voorbereiden.
Dat Gods liefde hen gelukkig mag maken en een bron van leven wordt voor velen.
Laat ons bidden.

L.

Bidden wij voor relaties waar wantrouwen is gegroeid en voor partners die vreemden
voor elkaar geworden zijn.
Dat ze de deur van hun hart niet voorgoed sluiten.
Laat ons bidden.

L.

Bidden wij voor kinderen en jongeren die een warm nest moeten missen.
Dat ze bij liefdevolle mensen mogen thuiskomen.
Laat ons bidden.

L.

Bidden wij voor allen hier aanwezig.
Dat hier, in Jezus’ naam, gemeenschap groeit, vriendschap en verbondenheid.
Laat ons bidden.

Pr.

God, luister naar deze beden en naar alles wat er leeft in het diepst van ons hart. Wij
vragen het U door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zegen
Zegen over de mensen die zich op een huwelijk voorbereiden
God,
we vragen uw zegen over deze mensen.
Laat uw aanwezigheid bij hen wonen,
nu zij het voornemen uitspreken om een sacrament in onze kerk te ontvangen.
Laat uw liefde hen begeleiden,
op deze voorbereidingsweg daarnaartoe.
Laat uw kracht hen sterken,
wanneer twijfel of vragen hen overvallen.
Laat uw wijsheid hun hart vervullen,
zodat ze uw woord steeds beter leren kennen.
Laat uw zegen rusten op hen,
en op allen die hen zullen begeleiden.
We vragen het U,
gelovend in uw woord,
hopend op uw kracht,
gesterkt door uw liefde.
Amen.

Zegen over alle koppels
God,
we vragen uw zegen over deze mensen.
Laat uw aanwezigheid wonen
bij hen die zich voorbereiden om het huwelijkssacrament in onze kerk te ontvangen.
Laat uw liefde openbloeien,
in het hart van hen die hun ja-woord reeds hebben uitgesproken.
Laat uw kracht al deze koppels sterken,
wanneer twijfel of vragen hen overvallen.
Laat uw wijsheid hun hart vervullen,
zodat ze uw woord steeds beter leren kennen.
Laat uw zegen rusten op hen,
en op allen die met hen op weg gaan.
We vragen het U,
gelovend in uw woord,
hopend op uw kracht,
gesterkt door uw liefde.
Amen.

