
FierdeLiefdesbrief

Voor als je meer wilt weten.....

 
Deze Liefdesbrief gaat over handvasten

 
Je leest over 

wat het is 
een stukje gescheidenis 

 
En over een prachtige vraag waar je 

 dapper voor moet zijn om hem te
beantwoorden.

 
 

Wil je weten wat ik voor jullie kan
betekenen?

 
mail: coby@fierdeliefde.nl
of app: 06-10484372 mij. 
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Wat is Handvasten, 
Handfasting, Thying the knot

 
Van buiten ziet het er heel simpel uit.

 
‘Je hebt geliefden, koorden, linten of repen

stof een gelofte en een celebrant nodig’.
 

Het lijkt zo simpel, en toch heeft het een
waanzinnige diepgang die echt raakt. 

Ik verbind jullie handen, polsen met de door
jullie uitgekozen linten. Wanneer jullie
verbonden zijn dan is het tijd om jullie
persoonlijke gelofte uit te spreken aan

elkaar. 
 

Meestal is dat in woorden. 
Soms is het simpelweg elkaar aankijken.

 
Het schrijven van een belofte is prachtig en
lastig. Je wilt de juiste woorden vinden die
bij jullie passen. Niet te lang en niet te kort 
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Geschiedenis
 

Oorspronkelijk was handfasting het
oefentrouwen. Je verbond voor een jaar en

een dag. Dit ritueel gaat ver in de tijd,
Shakespeare schrijft er al over in 1604 en

zelfs nog veel verder daarvoor. 
 

Handvasten/handfasting is van oorsprong
Keltische traditie van symbolisch

verbinden. Bij dit ritueel worden de handen
van het (bruids)paar aan elkaar gebonden

met gekleurde linten of touw. 
 

Na het uitspreken van de geloften laten
jullie je handen langzaam los en trekken

een knoop in de linten/touwen. Ooit was het
een officiële aangelegenheid. Nu is het een

symbolische verbintenis. 
Het is geen wettig huwelijk. Handvasten

kun je altijd doen wanneer je je met iemand
wilt verbinden. 

 
Je kunt handvasten ook verbinden met het
officiële trouwen. Dan vind het ritueel voor

of na het ja woord plaats.
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Een jaar en een dag (met jaarlijkse
hernieuwing)
Een jaar en een dag (waarna het
permanent wordt gemaakt of ontbonden)
Voor het leven
Voor de eeuwigheid
Voor zolang de liefde duren zal

Een prachtige vraag…

Veel koppels hebben de intentie om de liefde
voor eeuwig te laten zijn. 

Hoe mooi is het om het hier samen over te
hebben? 

Ik trouw veel stellen die elkaar beloven om
trouw te zijn aan hun eigen gevoel, en hopen
dat het eeuwig met de ander is.

Er zijn vandaag de dag dus ook nog tal van
mogelijkheden waaruit je kan kiezen,
afhankelijk van bij welke optie je het beste
voelt:

De keuze hiervan ligt bij het jullie
 


