
Het schrijven
van een gelofte 

Het zelf schrijven van jullie 
geloftes maakt jullie 
verbintenis uniek 
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Hoe lang moet 
de gelofte zijn?

 
Daar zijn de meningen over

verdeeld.. De een adviseert: hou
het kort en krachtig. De ander
zegt: dit is een one-time-event,

zorg dat je achter je tekst staat.
Weet je niet wat bij je past?

Overleg met mij.
 

Hoe mooi en persoonlijk is het wanneer
 jullie je

 eigen geloftes schrijven. 

Tip 1
Zorg ervoor dat jouw
gelofte raakt. De een
heeft er 1 minuut voor
nodig, de ander vult
met gemak 5 minuten.
Zorg ervoor dat de
gelofte jullie harten
raakt.

Tip 2 
Wanneer jullie je geloftes
hebben geschreven spreek
ze naar elkaar uit. Je voelt
dan of ze bij elkaar passen
en of de zinnen goed lopen.
Herschrijf totdat het klopt. 

Tip 3 
Zorg ervoor dat jullie
geloftes op een mooi stevig,
traanvast kaartje komen te
staan. En dat je deze bij je
hebt op de dag zelf! 

Het schrijven van jullie geloftes verdient
aandacht en commitment. Het uitspreken van
jullie geloftes is één van de belangrijkste
onderdelen tijdens de liefdesceremonie. Het
schrijven kan een mooi, emotioneel en lastig
klusje zijn! Daarom geef ik je hier mijn top
schrijfftips.
 

a.     Een jaar en een dag (met jaarlijkse
hernieuwing)
b.     Een jaar en een dag (waarna het permanent
wordt gemaakt of ontbonden)
c.     Voor het leven
d.     Voor de eeuwigheid
e.     Voor zolang de liefde zal duren
f.      Anders…..

Waaruit bestaat jullie gelofte



Het uitspreken 
van jullie geloftes 

Het uitspreken van de
gelofte is een moment dat je
nooit zult vergeten.   
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Manier 1

Een eigen geschreven
gelofte naar elkaar
uitspreken. 

Manier 2 

Een tekst of zinnen
herhalen die voorgelezen
worden door mij.

Manier 3 
Het beantwoorden van 
zelf geschreven vragen. Je
kunt de vraag aan elkaar
stellen. Of ik stel ze aan
jullie.

Wanneer jullie ervoor kiezen om geloftes uit te
spreken dan is dit een van de mooiste momenten
van de dag. Je wilt dan dat ze precies zo zijn als
jullie willen. Jullie schrijven de geloftes samen of
apart van elkaar en spreken ze naar elkaar uit
voor alle gasten, of naar elkaar als je de liefde viert
zonder gasten.

Wanneer? 
Jullie kiezen zelf wanneer jullie je
geloftes uitspreken. Voor of na het
wisselen van de ringen, ja-woord of
(handvast)ritueel.  

ps. Er zijn natuurlijk
meer manieren! Als
jullie een andere
manier hebben... dan
hoor ik deze graag!


