People Are Born To Shine!
THE NAJI CHERFAN FOUNDATION
Gebed van het bruiloftssacrament

“De maker heeft ze mannelijk en vrouwelijk gemaakt. En God zei: “Daarom zal een man zijn vader
en moeder verlaten en zich verenigen met zijn vrouw en de twee zullen één worden. Ze zijn dus niet
langer twee, maar één. Geen mens mag dus scheiden wat God heeft samengevoegd. " - Mattheüs 19: 4-6
De symbolen van de huwelijksceremonie

De trouwringen: het zegenen van de trouwringen en ze aanbieden aan de bruid en bruidegom is een
symbool van het verbond dat tussen hen is verzegeld, zodat "zij zich zullen verheugen en God de eer
zullen zingen!" De kronen: na het ontvangen van de zegen en het dragen van de verbondsringen, dragen
de bruid en bruidegom de kronen van glorie en waardigheid. De kronen symboliseren de zegen van de
Heer van hun vereniging waardoor Hij hun de genade schenkt om bij te dragen aan Zijn hemels werk; de
creatie.

Het gebed

O Heer! Wij danken u voor dit bruiloftssacrament waarmee u ons heeft gezegend.
We vragen U om ons de genade te schenken om het met heiligheid en verantwoordelijkheid te dragen.
Geef ons de kracht en het geduld om in een geest van solidariteit door het leven te navigeren;
door ontberingen en beproevingen,
door dagen van ziekte en pijn,
en ook in geluk en goede tijden.
Vul ons huis met Uw vrede.
Leer ons om een solide

en liefdevol gezin te stichten;
een model dat door iedereen moet worden gevolgd, net als de Heilige Familie van Nazareth.
Bescherm ons huis tegen zichtbare en onzichtbare kwaadaardige aanvallen.
Mogen uw engelen bij en onder ons blijven,
zodat we de veiligheid, vrede en geluk van de Heilige Geest genieten.
Geef ons, o Heer, uw liefde.
Geef ons uw zoon.
Geef ons de kracht en eenheid van Uw Heilige Geest.
Schenk ons de zorg voor je moeder, de Maagd Maria, Koningin van het heelal,
en haar uitverkoren echtgenoot, St. Joseph.
Schenk ons de bescherming van de beschermengelen
op voorspraak van alle heiligen.
Blijf altijd bij ons en houd ons verenigd onder Uw voortdurende bescherming,
aangezien u de hemelse koning bent,
de Geest van Waarheid overal aanwezig,
de Schat der genaden en de Gever van al het leven.
O Heer, val opnieuw op ons, zuiver ons en red onze ziel.
Amen.
"Maar het is ook op jou van toepassing: elke man moet zijn vrouw liefhebben als zichzelf en elke vrouw
moet haar man respecteren." - Efeziërs 5:33

