
 

 

 

 

 

HuwelijksGelofte Mark 
 

Lieve, dierbare Paulo 

Hier, midden in Silves, te midden van onze meest dierbare vrienden en familie 

met jou te mogen trouwen, is het begin van een nieuwe stap in mijn leven. 

Jij bent degene met wie ik dat leven en avontuur in wil duiken. 

 

Als ik op avontuur ga, dan wil ik dat jij onze levenskaart vasthoudt. 

Als ik nadenk over de toekomst, dan kom jij voor in elk plan. 

Met jou wil ik intens genieten van de dingen die op ons pad komen. 

Met jou wil ik gekke, onverwachte dingen ondernemen. 

Met jou wil ik in mijn ondergoed door het huis dansen. 

 

Jij bent degene die mij laat voelen dat de hele wereld open ligt. 

Ik wil met jou in de toekomst springen – wat die ook brengen zal. 

Want met jou is alles spannender, groter en mooier dan alleen. 

 

Ik wil niet dat je het altijd met mij eens bent. 

Laat me de persoon zijn die jou wil uitdagen, 

om te veranderen, te groeien, om onze blik op de wereld te verbreden. 

Ik wil verhitte gesprekken om drie uur in de nacht. 

Ik wil meningsverschillen als ik over een grens ga.  

Ik wil iemand zijn die jij durft uit te dagen, want soms heb ik dat gewoon nodig.  

 

Ik wil mijzelf ontwikkelen, terwijl jij naast me staat. 

Dat we elkaar aanmoedigen om uit te groeien tot de sterkste en meest complete versie van onszelf. 

Ik wil met jou bouwen aan een thuis voor jou en mij, 

een plek waar de meiden maar ook onze familie en vrienden welkom zijn. 

 

Lieve Paulo, als ik van iets zeker ben, dan is dat van jou. 

Ik ben erin gestapt met overtuiging, vastberaden. 

Bij elke bocht en hobbel op ons pad die ons samenzijn kan bemoeilijken 

zal ik voor je kiezen met de zekerheid die ik voor je voel. 

 

Ik zal je liefhebben en respecteren, alle dagen van mijn leven. 

Dank je wel dat je in mijn leven bent.  

 

Uitwisseling ringen: 

 

Paulo, in Beek zijn wij voor de wet getrouwd. 

Maar vandaag, hier in Silves, bekrachtigen wij dit  

naar elkaar en ten overstaan van onze familie en vrienden. 

Neem deze ring als teken van mijn oneindige liefde voor jou. 

 


