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Inleiding 

 

Het huwelijk is een grote en belangrijke stap in elk mensenleven, omdat je met twee samen het besluit 

genomen hebt dat je voortaan je leven met elkaar wil delen.  Het zal immers het verloop van je verdere 

leven grotendeels bepalen, en ook dat van jouw partner.  Dit is een belofte die je bereid bent te maken 

naar elkaar toe, op de dag van je huwelijk. 

Het huwelijk is eigenlijk een “ceremonie” waarin je je geloften voor elkaar bevestigt, en al snel zal je 

merken dat er een hele waaier aan mogelijkheden bestaat waaruit je kan kiezen, om hier vorm aan te 

geven.  De meest traditionele manier van huwen is uiteraard in de Christelijke Kerk, maar niet iedereen 

heeft hier een voorkeur voor.  Op dat moment gaan mensen dan op zoek naar alternatieven, waarbij de 

zogenaamde “handfasting” mogelijk een uitkomst biedt. 

Een handfasting is een Keltisch huwelijk, dat veelal wordt uitgevoerd door een Druïde (aldus een 

Keltische priester).  Met de vzw New Order of Druids, gevestigd te Antwerpen, voeren wij reeds sinds 

2006 handfastings uit in gans België, en telkens opnieuw is het een eer voor ons om onze zegen te geven 

aan elk bruidspaar op hun belangrijke dag.  In dit inleidend document trachten we toe te lichten 

waarover het gaat en hoe het in elkaar zit, maar niets gaat boven een persoonlijk contact.  Om die reden 

vragen we dan ook steeds om elkaar vooraf te ontmoeten, om nader kennis te maken en het geheel te 

overlopen en toe te lichten. 

Indien de door ons aangeboden formule jullie bevalt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen 

voor verdere afspraken.  Laat ons ook tijdig weten op welke datum jullie huwelijk gepland is, zodat we 

deze kunnen vrijhouden indien mogelijk. 
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Wat zijn Kelten en Druïden? 

Vooraleer we bekijken wat een Keltisch huwelijk precies inhoudt, is het toch even belangrijk om de 

culturele en spirituele achtergrond even toe te lichten.  Woorden zoals “Kelten” en “Druïden” spreken 

tot de verbeelding van vele mensen, en roepen soms ook stereotiepen op die weinig met de 

geschiedkundige realiteit te maken hebben. 

De Kelten waren een bevolking, met een eigen taal en cultuur, die afkomstig waren van de Indo-

Europese bevolkingsgroep en zich ca. 700 v.C.  gevestigd hadden in het Hallstatt-gebied van Oostenrijk.  

Daarna hebben ze zich verspreid over een groot stuk van West-Europa, waaronder Frankrijk (waar ze de 

“Galliërs” werden genoemd) en de Britse Eilanden.  Ook hebben ze zich gevestigd in ons eigen land, maar 

hier spreken we echter van een grensgebied waarbij er wellicht een vermenging is ontstaan van Kelten 

en Germanen onder de noemer “Gallia Belgica”.  Dit was de Romeinse naam van deze “provincie” sinds 

onze streken veroverd werden door Julius Caesar, en ook de naam België is hier duidelijk van afgeleid.  

Deze “Oude Belgen” waren oorspronkelijk een federatie van stammen onder de naam “Belgae” waarin 

we ook de naam horen van Bel (of Belenos), de Keltische zonnegod.  Ook de Ardennen zijn genoemd 

naar de Keltische godin Arduinna. 

Deze Kelten leefden in een maatschappij van stammen, en elke stam had zijn eigen Druïde.  Deze Druïde 

vervulde de rol van een Keltische priester en was dus verantwoordelijk voor alle spirituele 

aangelegenheden, waaronder ook rituelen voor allerhande doeleinden (seizoensfeesten, offergaven, 

huwelijken, …).  Ze betekenden echter nog véél meer in de Keltische maatschappij, want ze waren ook de 

helers, kruidkundigen, geschiedkundigen, rechters, adviseurs van het stamhoofd of de koning, en 

wellicht ook sjamanen.  

Na de verovering van onze Europese grondgebieden door het Romeinse Rijk, en later de opkomst van 

het Christendom, verdween de Druïdenklasse geleidelijk en in de middeleeuwen horen we vrijwel niets 

meer van hen.  Pas in de 18de eeuw kwam er opnieuw een heropleving in Engeland, al dan niet met de 

nodige misvattingen.  Zo werd aangenomen dat Druïden uitsluitend oude mannen met lange, witte 

baarden konden zijn, maar hier zijn we intussen gelukkig terug van afgestapt.   

Binnen het moderne Druïdisme zijn zowel mannen als vrouwen welkom, ongeacht leeftijd, herkomst, 

huidskleur of geaardheid.  De manier waarop wij de Keltische spiritualiteit beleven is wellicht geheel 

anders dan bij de oude Druïden, omdat we ons enkel op flarden van geschiedkundige informatie kunnen 

baseren.  De oude Kelten en Druïden verkozen immers om niets in geschriften te vereeuwigen, hoewel 

ze wel de capaciteit hadden om te schrijven.  Bijgevolg bestaat er binnen het Druïdisme niet zoiets als 

een Bijbel of ander religieus boek.  Dit heeft als voordeel dat we vrij zijn om ons te profileren als niet-

dogmatische spiritualiteit, waarbij er geen beperkingen of verplichtingen worden opgelegd, maar dat 

betekent ook dat we genoodzaakt zijn om het Druïdisme te “heruitvinden” binnen de context van onze 

moderne samenleving.    

Onze rituelen zijn dan ook moderne rituelen die we zelf geschreven hebben, maar waarin tal van 

Keltische elementen werden verweven.  In dit geval gaan we uiteraard meer informatie geven over de 

Keltische huwelijksceremonie. 
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Wat is een Handfasting? 

Het woord “handfasting” zegt het eigenlijk al: het “vastmaken” van de handen aan elkaar.   Het woord is 

afkomstig van het Oud-Noorse hand-festa wat zoveel wil zeggen als het sluiten van een overeenkomst 

door het schudden van elkaars handen.  Ook vandaag de dag bestaat er nog steeds de gewoonte om 

elkaars hand te schudden wanneer je een overeenkomst hebt gesloten met bv. een zakenpartner.  Het 

staat symbool voor een “verbinding” tussen twee personen – en in dit geval tussen bruid en bruidegom. 

Een handfasting is dan ook een traditioneel West-Europees gebruik, dat in onbruik is geraakt met de 

opkomst van het Christendom tijdens de Middeleeuwen.  Er zijn echter geschriften teruggevonden in 

Schotland, daterende uit het einde van de 15de eeuw waarin nog naar een “Handfast” wordt verwezen.  

Sinds 2006 is het in Schotland zelfs weer mogelijk om officieel te huwen via een handfasting. 

Er wordt veelal aangenomen dat een handfasting oorspronkelijk geldig was voor de periode van “een 

jaar en een dag”, waarna het huwelijk permanent kon worden gemaakt, verlengd voor opnieuw “een 

jaar en een dag” of geheel worden ontbonden.  Er zijn vandaag de dag dus ook nog tal van 

mogelijkheden waaruit je kan kiezen, afhankelijk van bij welke optie je het beste voelt: 

• 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 

Meestal wordt er geopteerd voor een handfasting “voor het leven”, maar de keuze ligt dus geheel bij het 

bruidspaar.  Uiteraard heeft de keuze wel enkele praktische gevolgen op de manier waarop met het 

touw wordt omgegaan tijdens en na de ceremonie, maar hier komen we later nog op terug. 

De moderne handfasting dient ook in de moderne tijdsgeest te worden gezien: het is dus ook perfect 

mogelijk voor homohuwelijken en, in uitzonderlijke gevallen, zelfs voor polygame huwelijken met meer 

dan twee personen (mits aanpassing van de ceremonie).  Bovendien maakt het niet uit welke 

levensbeschouwing het bruidspaar aanhangt, en wordt er absoluut niet verlangd dat de bruid en/of de 

bruidegom zich zouden “bekeren” tot het Druïdisme.  Het is dus bijgevolg perfect mogelijk om als 

Christene of andersgelovige in het huwelijk te stappen via een Keltische handfasting, zolang je jezelf er 

goed bij voelt.   

Ook de ceremonie, die we verder in dit document in detail zullen bespreken, is volledig vatbaar voor 

aanpassing om zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van het bruidspaar, rond wie deze dag en 

ceremonie tenslotte helemaal hoort te draaien.  Het is belangrijk dat zowel bruid als bruidegom zich 

goed voelen bij de ceremonie die zal worden uitgevoerd.  Uiteraard is het hierbij wel belangrijk dat het 

effectieve handfasting-gedeelte behouden blijft, zoniet zou de ganse ceremonie haar Keltische karakter 

verliezen. 
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De Handfasting in de praktijk 

Zoals we in het vorige hoofdstuk reeds hebben toegelicht, is het belangrijk om eerst te kiezen op welke 

voorwaarden je een handfasting wil afsluiten.  Wil je een “voorlopige” die pas na een jaar en een dag 

permanent wordt gemaakt of vernieuwd, of wil je meteen een permanent huwelijk voor het leven of 

voor de eeuwigheid?  De meeste bruidsparen kiezen voor een handfasting “voor het leven”, en dus 

zullen we dit ook als vertrekpunt nemen in de bespreking van de details. 

Een handfasting wordt in principe steeds uitgevoerd met een touw waarin de knoop zal worden gemaakt 

(bedenk maar het Keltische knoopwerk waarmee de middeleeuwse manuscripten van Ierland en 

Schotland werden versierd).  Je kan hierbij kiezen voor een bepaalde kleur waarvan je vindt dat die jullie 

liefde en huwelijk symboliseert.  Achteraan dit document vind je een lijst met kleuren en hun betekenis. 

Zorg ervoor dat je een touw kiest dat stevig genoeg is en tegen een stootje kan, zodat het niet breekt 

tijdens de ceremonie wanneer de knoop stevig wordt aangetrokken.  Dit hoeft geen erg dik touw te zijn, 

maar kies ook niet voor een dunne draad – het touw moet duidelijk zichtbaar zijn wanneer het rond de 

handen geknoopt is.   

We raden aan om minstens een lengte van 1,5 meter te nemen.  Het dient lang genoeg te zijn om rond 

de handen te knopen en een lus te maken (indien gewenst ook nog twee knopen aan de uiteinden, waar 

we zodadelijk nog op terug komen).  Indien je een redelijk dik touw verkiest, is zelfs 2 meter geen 

overbodige luxe.  Je touw kan beter een stuk te lang dan een stuk te kort zijn! 

De meeste huwelijken hebben ook twee getuigen (één voor de bruid, één voor de bruidegom).  Indien 

gewenst, kunnen deze getuige ook een rol worden toebedeeld in de handfasting-ceremonie.  

Voorafgaand het effectieve “handfasten” zelf, begeeft de Druïde zich dan naar elk van de getuigen en 

geeft hen een uiteinde van het touw.  Elk van de getuigen kunnen dan één voor één een knoop maken 

(elk aan een ander uiteinde natuurlijk) terwijl ze in stilte of luidop een goede wens maken voor het 

bruidspaar.  Indien je verkiest voor een handfasting “voor een jaar en een dag” dien je in overweging te 

nemen of je dan dezelfde getuigen zal hebben, en of je hetzelfde touw – met de knopen van de getuigen 

reeds in gemaakt – dan opnieuw wil gebruiken.   

Traditioneel geeft het bruidspaar elkaar de hand (ieder de rechterhand, net zoals je ook anders iemand 

een hand zou geven) maar schuif je de handen een beetje verder door zodat de vingers ongeveer tot aan 

de polsen reiken.  Het touw wordt dan door de Druïde rond beide handen gedaan, met een knoop 

bovenaan, alsook een lus die de vorm van een hart aanneemt.   Wanneer dit gebeurd is, legt de Druïde 

zijn of haar hand bovenop de lus, en kan het bruidspaar hun geloften aan elkaar uitspreken.  Vervolgens 

maakt de Druïde de lus weer los, en wordt ook de knoop weer losser gemaakt (maar niet ontknoopt!) 

zodat beide handen zich er weer van kunnen losmaken.  De Druïde trekt dan de knoop stevig aan, en 

deze knoop in het midden van het touw, is de effectieve “huwelijksknoop” die een huwelijk voor het 

leven (of voor de eeuwigheid) symboliseert.  Wanneer het huwelijk slechts voor “een jaar en een dag” 

wordt afgesloten, kan dit uiteraard niet worden gedaan en dient de knoop terug uit het touw worden 

gehaald op dat moment.  Tenslotte wordt het touw overhandigd aan het bruidspaar, dat beiden een 

uiteinde vast houdt tot de ceremonie is afgelopen. 
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Naast de gewone handfasting met twee handen, is er ook nog een andere mogelijkheid, waarbij vier 

handen aan te pas komen.   De werking hiervan is in principe dezelfde als hier beschreven, maar het 

bruidspaar brengt hier die vier handen bij elkaar.  De rechterhanden moeten elkaar hier terugvinden, en 

hetzelfde geldt voor de linkerhanden, waarna de vier handpalmen op elkaar rusten (met handpalm naar 

beneden).  Je zal merken dat je op dat moment met je armen eigenlijk het wiskundig oneindigheidsteken 

vormt, zoals hieronder staat afgebeeld.  Indien je voor deze optie kiest, hou er dan wel rekening mee dat 

je touw nog minstens een halve meter langer moet zijn. 
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De Ceremonie 

In het vorige hoofdstuk hebben we specifiek de handfasting besproken, wat uiteraard het meest 

belangrijke onderdeel is van de ganse huwelijksceremonie.  Maar uiteraard wil je dat wel wat meer 

aangekleed zien, voor jezelf en voor je genodigden.  Ten tijde van de oude Kelten ging een huwelijk vast 

ook niet onopgemerkt voorbij, maar was het een gelegenheid waarbij de ganse stam betrokken was en 

iedereen feest vierde – net zoals je nu wellicht ook je familie en vrienden wil vragen om aanwezig te zijn 

op deze speciale dag.  Om die reden wordt de handfasting in een mooi geheel gegoten, een ganse 

ceremonie die je zo kort of zo lang kan maken als je zelf wil – van een half uur tot een uur. 

De ceremonie wordt steeds gehouden in een cirkel, bij voorkeur buiten in de natuur (bv. op een 

grasveld).  Hoewel het niet noodzakelijk is om een fysieke cirkel aan te leggen op de plaats van het 

gebeuren, kleedt dit het geel wel veel mooier aan en is het ook duidelijker voor de genodigden waar ze 

rond dienen te staan.  Deze cirkel kan je aanleggen op allerhande manieren, op voorwaarde dat enkel 

natuurlijk materiaal wordt gebruikt.  Enkele voorbeelden zijn klimop, stenen en zand, of een combinatie. 

De cirkel dient groot genoeg te zijn, bij voorkeur een diameter van minstens 3 meter.  Er dient immers 

een altaartafel in geplaatst te worden, met er nog voldoende ruimte rond om de binnenkant van de 

cirkel af te wandelen.  De genodigden kunnen dan plaats nemen rond de buitenkant van de cirkel om zo 

het hele gebeuren te volgen. 

Het altaar dient een tafel te zijn, bij voorkeur vervaardigd uit hout of een ander natuurlijk product, dus 

niet met metalen poten of dergelijke.  Dit zal dan worden aangekleed met een wit altaardoek, waarop de 

nodige attributen voor de ceremonie worden geplaatst en gelegd, waaronder het touw, eventuele 

ringen, kaarsen, enz…   Het altaar wordt meestal in het noorden van de cirkel geplaatst (met nog 

voldoende plaats tussen de tafel en de binnenkant van de cirkel). 

Tenslotte worden ook attributen voor de vier elementen en windrichtingen op de juiste plaatsen 

aangebracht in de cirkel.  Deze voorwerpen zullen ook de plaatsen aanduiden waarop elk van de vier 

Druïden komt te staan bij de aanvang van de ceremonie.  Indien je ook muziek wenst te gebruiken 

tijdens de ceremonie, kan je de muziekinstallatie best buiten de cirkel plaatsen en door iemand anders 

laten bedienen volgens afspraak. 

De ceremonie zelf bestaat steeds uit drie onderdelen: 

• De opening 

• De handfasting, uitwisselen van de ringen, andere geloften 

• De sluiting 

Bij het openingsgedeelte van de ceremonie, betreden de vier  Druïden de cirkel en brengen ze een groet 

uit in het oosten (de plaats waar de zon opkomt, dus ook de plaats van alle nieuwe begin) en nemen ze 

elk plaats bij hun element.  Vervolgens wordt de cirkel energetisch getrokken met een Druïdenstaf en 

worden de vier elementen en windrichtingen aangeroepen.  Eenmaal het openingsgedeelte achter de 

rug is, begint het feitelijke ritueel en zijn ook de bruid en bruidegom aan de beurt. 
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De bruid staat, samen met haar getuige, in het westen net buiten de cirkel, terwijl de bruidegom met zijn 

getuige in het oosten net buiten de cirkel staat.  De Druïde zal beiden oproepen om zich te tonen, wat 

symbolisch uitdrukt dat twee verschillende “clans” elkaar ontmoeten om zo samen een nieuwe “clan” of 

aldus gezin te stichten.  Wanneer de Druïde dan heeft geluisterd naar de stemmen van de goden en de 

natuur, nodigt hij het bruidspaar uit om de cirkel te betreden en ontmoeten ze elkaar in het midden voor 

het altaar. 

Vervolgens zijn er drie verschillende onderdelen die wel of niet aan bod kunnen komen, zoals het 

bruidspaar zelf verkiest.  Deze onderdelen werden niet door ons geschreven, maar zijn afkomstig van het 

OBOD huwelijksritueel. 

 

De Cirkel des Tijds 

Hierbij begeleidt de Druïde van het Noorden het bruidspaar klokgewijs doorheen de cirkel, en stopt bij 

elke windrichting en element om een vraag te stellen.  Wanneer het bruidspaar hier telkens positief op 

antwoordt, wordt een zegen voor hen uitgesproken gerelateerd aan het element en de windrichting. 

 

Het uitwisselen van de ringen 

Indien het bruidspaar ook graag ringen wenst uit te wisselen (indien dit nog niet gebeurd zou zijn in het 

gemeentehuis of dergelijke).  De twee getuigen kunnen hierin een kleine rol worden gegeven door aan 

elk een ring in bewaring te geven.  De bruid haalt dan bij haar getuige de ring voor de bruidegom en 

schuift deze over zijn vinger, waarna de bruidegom bij zijn getuige de ring voor de bruid gaat halen en 

deze over haar vinger schuift.  De vorm en kleur van de ringen zijn uiteraard volledig door het bruidspaar 

zelf te kiezen. 

 

Het aansteken van de kaarsen 

Indien gewenst, kan er ook gewerkt worden met kaarsen.  Het gaat hier om drie kaarsen, waarvan één 

voor de bruid, één voor de bruidegom, en de centerkaars die door het bruidspaar samen wordt 

aangestoken.  Deze centerkaars kan dan nadien opnieuw worden aangestoken op de 

huwelijksverjaardag of op andere dagen die voor het bruidspaar van belang zijn.  De kleur van de kaarsen 

is een persoonlijke keuze, zowel voor de bruid als de bruidegom, en indien gewenst kan je achteraan dit 

document de betekenis van de verschillende kleuren bekijken en op basis daarvan een beslissing nemen.   

Hetzelfde geldt ook voor de centerkaars, al is het wel aan te raden om daar een dikkere kaars voor te 

nemen.  De kaarsen worden door een Druïde overhandigd aan de getuigen, waarna de bruid en 

bruidegom deze elk bij hun getuigen in ontvangst nemen en terug naar het altaar brengen om daar de 

centerkaars aan te steken. 
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Inmiddels is het grote moment van de handfasting stilaan genaderd, maar er is nog één onderdeel dat 

kan worden toegevoegd indien het bruidspaar dit wenst: “het zegenen van de handen”.  Dit onderdeel 

heeft geen specifieke Keltische oorsprong, en kan voor allerhande soorten huwelijksceremonieën 

worden gebruikt, maar het is niettemin wel van toepassing in de context van een zogenaamde hand-

fasting.  De focus wordt tenslotte gelegd op de handen die met elkaar verbonden worden, en een 

voorafgaande zegen uitspreken over deze handen lijkt hier dus wel op z’n plaats. 

Dit onderdeel werkt vrij eenvoudig: de bruid legt de handen van de bruidegom in de hare, zodat de 

handpalmen van de bruidegom naar boven liggen.  Vervolgens spreekt de Druïde een zegen uit, waarna 

de handen van plaats verwisselen zodat de handpalmen van de bruid naar boven liggen.  Ook hier 

spreekt de Druïde weer een zege uit.  De tekst van deze zegening werd oorspronkelijk in het Engels 

geschreven, en meestal wordt er ook voor gekozen om deze zo te behouden, maar een Nederlandse 

vertaling vind je achteraan dit document. 

Tenslotte wordt dan door elk van de getuigen een knoop gemaakt aan de uiteinden van het touw, 

waarna het rond de handen van het bruidspaar wordt gebonden en de huwelijksgeloftes worden 

geciteerd.  Deze huwelijksgeloftes zijn uiteraard heel persoonlijk en worden best door het bruidspaar zelf 

geschreven.  Je kan ervoor kiezen om dezelfde geloftes voor elkaar uit te spreken, of dat je elk andere 

geloftes voor elkaar schrijft en deze dan citeert.  Tenslotte wordt de permanente knoop aangetrokken en 

het touw overhandigd aan het bruidspaar.  Het huwelijk is nu voltrokken en het bruidspaar mag dit 

bekronen met een kus.  Een eerste dronk wordt ook uitgebracht in een kelk met mede (honingwijn). 

Na dit alles rest enkel nog het sluitingsgedeelte van de ceremonie.  Hierbij wordt het Druïdengebed van 

de New Order of Druids geciteerd.  Dit is geschreven in het Engels, maar achteraan dit document vind je 

ook daarvan een vertaling.  De vier elementen en windrichtingen worden bedankt, de cirkel wordt 

teruggenomen met de staf, en iedereen verlaat de cirkel na opnieuw een groet uit te brengen in het 

oosten.  Het bruidspaar doet dit als laatste, en wanneer ook zij de cirkel verlaten is de ceremonie ten 

einde. 

In het volgende hoofdstuk vind je de ganse tekst van de hierboven beschreven ceremonie.   Hou er 

rekening mee dat deze ceremonie dient te worden beschouwd als een religieus of spiritueel huwelijk, en 

dus geen wettelijk draagkracht heeft.  Je bent bijgevolg dus niet gehuwd voor de wet, en de Belgische 

wet stelt bovendien dat elke religieuze huwelijksceremonie pas mag plaatsvinden nadat het wettelijk 

huwelijk is voltrokken.  In de praktijk maakt dit echter weinig uit, en voor ons is er ook geen verschil of 

het wettelijk huwelijk reeds voltrokken is of nog voltrokken moet worden, of helemaal niet zal 

plaatsvinden.  Ook is het mogelijk om via deze weg je huwelijksgeloftes te hernieuwen of te vieren na 

een bepaald aantal jaren.  

In de bijlagen achteraan dit document vind je tevens de Nederlandse vertalingen van alle Engelse 

gedeeltes in de ceremonietekst, inclusief het Zegenen van de Handen. Tevens is er de mogelijkheid om 

een handfastingkoord bij ons aan te schaffen. Informatie hierover vind je eveneens in de bijlagen. 
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Indien je nog vragen hebt of een afspraak wenst te maken voor een verdere bespreking, aarzel niet om 

ons te contacteren op rituelen@druidcircle.net  

Belangrijk: het organiseren van een huwelijk vergt een goede voorbereiding en dus de nodige tijd 

hiervoor. Hetzelfde geldt voor een handfastingritueel. Daarom dien je de aanvraag voor een handfasting 

bij ons ten laatste twee maanden voor de effectieve huwelijksdatum te doen, zodat wij onze diensten 

voor jullie zo optimaal mogelijk kunnen vervullen. Tevens raden we aan om de aanvraag liefst al 6 

maanden op voorhand te doen, opdat de kans groter is dat wij nog beschikbaar zijn op de door jou 

gekozen datum. 

Alvast veel succes met het plannen van je huwelijksdag!  

mailto:rituelen@druidcircle.net


New Order of Druids vzw 

11 
 

De Ceremonietekst 

Aanwezigen 

- Deelnemers van de ceremonie (4):  
o Druïde 1 – element lucht - Oosten 
o Druïde 2 – element vuur - Zuiden 
o Druïde 3 – element water - Westen 
o Druïde 4 – element aarde – Noorden 
o Heraut (één van de vier Druïden) 

- Bruidspaar (2) 
- Getuigen voor het maken van de knoop (2)  
- Toeschouwers: Familie – vrienden - fotograaf 

Attributen/relikwieën voor de ceremonie 

Voorzien door de Druïden: 

- Altaarkleed 
- Lucifers 
- 2 zwaarden (Braveheart/Excalibur) 
- 1 aardewerken kelk voor de eerste dronk 
- Drank (mede) voor de eerste dronk 
- Kompas voor de bepaling van het noorden 
- 4 elementen: veren voor lucht, een steen voor aarde, een kelk met water voor water, 

en een brandende kaars voor vuur.  
- De Druïdenstaf: voor het openen van de cirkel 

Voorzien door het bruidspaar: 

- Altaartafel 
- 2 smalle kaarsen 
- 1 grotere dikkere kaars 
- 2 kaarsenhouders voor de smalle kaarsen 
- 1 touw voor de handfasting 

De Ceremonie 

VOORBEREIDING 

- Het altaar is voorzien van alle attributen. 
- De toeschouwers hebben een kopie van het druïdengebed ontvangen. 
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1. HET OPENEN VAN DE CIRKEL 

De deelnemers (de 4 druïden) van de ceremonie betreden de cirkel in het westen, wandelen in de 
richting van de klok in een cirkel, stoppen bij het Oosten om een groet uit te brengen, en als ze 
de cirkel volledig gewandeld hebben, nemen ze binnen plaats ter hoogte van het altaar. Ze staan 
met hun gezicht naar de binnen kant van de cirkel en de tafel strekt zich voor hen uit.  

De bruid neemt plaats in het westen, en haar getuige neemt plaats achter haar. 

De bruidegom neemt plaats in het oosten, en zijn getuige neemt plaats achter hem. 

De toeschouwers nemen plaats rond de cirkel en spreiden zich zo dat deze compleet is. 

De fotograaf en de cameraman bewegen zich vrij rond de cirkel om foto’s en opnamen te 
maken, hierbij lettend dat ze de ceremonie niet belemmeren. Ze treden evenals de toeschouwers 
nooit in de stenencirkel. Enkel de druïden en het bruidspaar zijn toegelaten in de cirkel. 

 

a. De Heraut verwelkomt de buitenwereld 

Heraut: 
“Bij de kracht van de Aarde, 
Bij de kracht van het Land, 
Bij de kracht van onze Voorouders, 
Bij de kracht van Harmonie, 
Verwelkomen wij je bij deze huwelijksceremonie!” 

 

b. Het openen van de cirkel 

Druïde 3 neemt zijn staf van het altaar en beweegt zich naar de oostelijke steen (waar 
ondertussen de bruidegom al staat), houdt zijn staf naar de lucht, het volgende zeggende: 

“Met de kracht van Aarde en Water, 
Met de kracht van Lucht en Vuur, 
richt ik mij tot de Goden en Godinnen, 
ga met me, terwijl ik deze cirkel open, 
ga met me, terwijl ik deze Cirkel open.” 

Vervolgens wandelt hij in de richting van de klok de cirkel af, en visualiseert een veld van 
energie, eindigend terug bij de oostelijke steen.  Daarna neemt de Druïde terug zijn 
oorspronkelijke plaats in, na zijn staf terzijde gelegd te hebben.  
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c. De begroeting van de vier windrichtingen door de 4 druïden 

Druïde 3: 
“We verwelkomen op deze huwelijksceremonie, jullie allen, die gekomen zijn van alle uithoeken 
van het land. Laten we om vrede en harmonie vragen in het land en de wereld.” 

Druïde 1 draait zich om en richt de veren naar het Oosten, het volgende zeggende: 

“Ik groet u, O Krachten van het Oosten!  In naam van het element Lucht, vraag ik om 
vrede en harmonie in het Oosten, en verwelkom ik u in onze Cirkel.” 

Druïde 1 wandelt de binnenkant van de cirkel af (wijzerzin), de veren tonend aan alle 
deelnemers, en legt vervolgens de veren aan de oostelijke steen. 

Druïde 2 draait zich om, steekt de kaars aan, en richt de brandende kaars naar het Zuiden. Het 
volgende zeggende: 

“Ik groet u, O Krachten van het Zuiden!  In naam van het element Vuur, vraag ik om vrede 
en harmonie in het Zuiden, en verwelkom ik u in onze Cirkel.” 

Druïde 2 wandelt de binnenkant van de cirkel af, de kaars tonend aan alle deelnemers, en 
plaatst deze vervolgens aan de zuidelijke steen.  

Druïde 3 draait zich om, neemt de kelk en richt deze naar het Westen. Het volgende zeggend: 

“Ik groet u, O Krachten van het Westen!  In naam van het element Water, vraag ik om 
vrede en harmonie in het Westen, en verwelkom ik u in onze Cirkel.” 

Druïde 3 wandelt de binnenkant van de cirkel af, de kelk met water tonend aan alle deelnemers 
en plaatst dit aan de westelijke steen. 

Druïde 4 draait zich om, neemt de steen en richt deze naar het Noorden. Het volgende 
zeggende: 

“Ik groet u, O Krachten van het Noorden!  In naam van het element Aarde, vraag ik om 
vrede en harmonie in het Noorden, en verwelkom ik u in onze Cirkel.” 

Druïde 4 wandelt de binnenkant van de cirkel af, de steen tonend aan alle deelnemers, en 
plaatst deze aan de noordelijke steen. 
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2. HET MIDDENSTUK – DE EIGENLIJKE CEREMONIE 

a. De aankondiging van de bruiloft en het aanroepen van de bruid en bruidegom 

Druïde 3 gaat voor het altaar staan en zegt het volgende: 

“We stand upon this Holy Earth and in the Face of Heaven to witness the Sacred Rite of Marriage 

between (bruid) and (bruidegom). Just as we come together as family and friends so we ask for the 

Greater Powers to be present here within our Circle. May this Sacred Union be filled with their Holy 

Presence.  

By the power vested in me I invoke the God of Love whose name is Aengus mac Og to be present in this 

Sacred Place. In his name is Love declared.” 

Druïde 3:  

“Ik roep de bruidegom op om zich te tonen!” 

Hierop doet de Bruidegom een stap naar voren (maar nog niet in de cirkel stappen).  

Bruidegom:   

“Druïde! Ik ben hier vandaag om te trouwen met (naam bruid). Zijn de goden en de winden gunstig 

gezind vandaag?” 

Druïde 3:   

“Als dit een huwelijk is, dan roep ik de bruid op om zich te tonen!” 

Hierop doet de Bruid een stap naar voren (eveneens: nog niet in de cirkel stappen). 

Bruid:  

“Druïde! Ik ben hier vandaag om te trouwen met (naam bruidegom). Zijn de goden en de winden gunstig 

gezind vandaag?” 

Hierop kijkt de Druïde naar de lucht omhoog, en bestudeert de tekenen der natuur. 

Druïde 3 zegt vervolgens:  

“Ja, de goden en de winden zijn gunstig gezind vandaag. Je mag de cirkel betreden.” 

Hierop wandelen Bruid en Bruidegom tezamen in de cirkel tot aan het altaar, alwaar ze naast elkaar de 

druïde aanschouwen. 

Druïde 3 gaat aan de andere kant van het altaar staan.  
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b. Het citeren van het druïden Gebed 

Druïde 3:  
We will now call upon the Gods, and invite them to attend and bless this sacred rite:  
 
(de toeschouwers mogen dit mee citeren!) 

 

Awaken Gods, Goddesses all, 

And hear our heartfelt earthbound call, 

To see beyond what we can see, 

To know the truth that lies with thee. 

To know the truth of Earth’s firm touch, 

To feel the truth of the fires rush, 

To breath the truth of rich clear air, 

To drink the truth of water fair.  

 

We ask for the solid strength of stone, 

For warmth to heat our hearth and home, 

We ask for the wisdom of the oak, 

For food and water to feed all folk. 

Please guide us down our chosen path, 

So we may sing and dance and laugh, 

And love and give and hope and dream, 

To live the life that we have seen. 
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c. Vragen of het bruidspaar uit vrije wil komt + het aanroepen van de Goden 

Druïde 3: “Kom jij, (naam bruid), naar deze plaats uit vrije wil?” 

Bruid: “Ja!” 

Druïde 3: “Kom jij, (naam bruidegom), naar deze plaats uit vrije wil?” 

Bruidegom: “Ja!” 

Druïde 3 roept vervolgens de goden aan om het huwelijk te zegenen. 

Druïde 3:  

Ik wend me tot Bel, God van de Zon, 

En Arianhrod, Godin van de Maan. 

Ik wend me tot Lir, God van de Zee, 

En Brigid, Godin van het Vuur. 

Ik wend me tot Bran de Gezegende, God der profeten, 

En Ceridwen, Godin van de Magie. 

Ik wend me tot Avallach, God van het Hiernamaals, 

En Modron, Moeder Godin van ons allen, 

Sta ons bij in dit heilig ritueel, 

En Zegen ons met Uw Goddelijke aanwezigheid. 

 

d. Het aflopen van de ‘Cirkel des tijds’ doorheen de 4 elementen en de seizoenen 

Druïde 3: (naam bruid) en (naam bruidegom), zijn jullie bereid te reizen in de ‘Cirkel der Tijd’, door de 

Elementen en Seizoenen?  

Bruid en Bruidegom: “Ja!” 

Druïde 3: “Begeef jullie dan nu naar het noorden.” 

Hierop wandelen Bruid en Bruidegom hand in hand naar het noorden. 

Druïde 4: “Zal jullie liefde de tijden der stilte en beperking weerstaan?” 
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Bruid en Bruidegom: “Ja, dat zal ze!” 

Druïde 4: “Aanvaard dan de zegen van het element ‘Aarde’ in deze plaats van de ‘Winter’. Mag jullie 

verbintenis sterk en vruchtbaar zijn!” 

(vervolgens wandelt het trio naar het oosten) 

Druïde 4: “Zal jullie liefde het heldere licht van de dag doorstaan?” 

Bruid en Bruidegom: “Ja, dat zal ze!” 

Druïde 4: “Aanvaard dan de zegen van het element ‘Lucht’ in deze plaats van de ‘Lente’. Mag jullie 

huwelijk gezegend zijn door het licht van elke nieuwe dageraad!” 

(vervolgens wandelt het trio naar het zuiden) 

Druïde 4: “Zal jullie liefde de vuren der verandering doorstaan?” 

Bruid en Bruidegom: “Ja, dat zal ze!” 

Druïde 4: “Aanvaard dan deze zegen van het element ‘Vuur’ in deze plaats van de ‘Zomer’. Mag jullie huis 

gevuld zijn met warmte!” 

(vervolgens wandelt het trio naar het westen) 

Druïde 4: “Zal jullie liefde de getijden der gevoelens overleven?” 

Bruid en Bruidegom: “Ja, dat zal ze!” 

Druïde 4: “Aanvaard dan de zegen van het element ‘Water’ in deze plaats van de ‘Herfst’. Mag jullie 

relatie gevuld zijn met liefde!” 

Druïde 4 wandelt met Bruid en Bruidegom naar het midden van de cirkel, allemaal aan dezelfde kant 

van het altaar. 

Druïde 1 haalt het zwaard (Excalibur) een stuk uit de schede en legt het horizontaal vast voor Bruid en 

Bruidegom, die hun hand op het zwaard leggen. 

Druïde 4: “Zweren jullie op het Zwaard van Gerechtigheid jullie heilige beloftes te houden?” 

Bruid en Bruidegom: “Ja, dat zweren we”. 

Het zwaard wordt terug op het altaar gelegd. 
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e. Het uitwisselen van de ringen 

Druïde 4: “Alles in de natuur verloopt volgens een kringloop – nacht wordt dag en dag wordt nacht om 

vervolgens terug dag te worden. De maan wast, neemt af en wast weer. Er is lente, zomer, herfst, winter 

en vervolgens weer lente. Deze fenomenen zijn allen onderdeel van de ‘Grote Mysteries’. (Bruid) en 

(Bruidegom), brachten jullie je symbolen voor deze Grote Mysteries van het leven?” 

Bruid en Bruidegom: “Ja, dat deden we!” 

De Bruid haalt de ring bij haar getuige en komt dan terug naar het altaar. 

Druïde 4: “Herhaal dan nu deze woorden, in het bijzijn van allen.” 

Druïde 4 leest vervolgens elke lijn der volgende zinnen af, en laat deze door de Bruid herhalen om 

vervolgens de volgende lijn voor te lezen en te laten herhalen. 

(de Bruid kijkt naar de Bruidegom en schuift de ring rond zijn vinger) 

Aanvaard in vrijheid deze ring van zilver, 

als een teken van mijn geloften. 

Hiermee verbind ik mijn liefde, 

mijn kracht en mijn vriendschap. 

Ik zal je vreugde brengen, voor nu en altijd.  

De Bruidegom haalt de ring bij zijn getuige en komt dan terug naar het altaar. 

Druïde 4 leest vervolgens elke lijn der volgende zinnen af, en laat deze door de Bruidegom herhalen om 

vervolgens de volgende lijn voor te lezen en te laten herhalen. 

(de Bruidegom kijkt naar de Bruid en schuift de ring rond haar vinger) 

Aanvaard in vrijheid deze ring van zilver, 

als een teken van mijn geloften. 

Hiermee verbind ik mijn liefde, 

mijn kracht en mijn vriendschap. 

Ik zal je vreugde brengen, voor nu en altijd. 
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f.  Het aansteken van de kaarsen 

Druïde 1 steekt de beide kaarsen op het altaar aan (niet de grote middelste) en zegt het volgende: 

“Deze kaarsen symboliseren het licht dat de duisternis der onwetendheid wegbrandt. Mogen jullie 

geesten te allen tijde helder, scherp en sober zijn en zo geluk en rust in jullie huwelijk brengen. 

Druïde 1 brengt dan de kaarsen (met kaarsenhouder) naar elk van de getuigen en neemt dan terug 

plaats bij het altaar. 

Vervolgens overhandigt de getuige van de Bruid de kaars aan de Bruid zelf, die deze in het westen gaat 

halen. Op dat moment overhandigt ook de getuige van de Bruidegom de kaars aan de Bruidegom zelf, 

die deze in het oosten gaat halen. 

Bruid en Bruidegom wandelen vervolgens naar elkaar toe, tot ze in het midden van de cirkel voor elkaar 

staan. 

De Bruid toont de kaars en zegt tot de Bruidegom:  

“In de naam van Brigit breng ik jou de warmte van mijn hart.” 

De Bruidegom toont de kaars en zegt tot de Bruid:  

“In de naam van Aengus Mac Og breng ik jou het licht van mijn liefde!” 

 

Vervolgens wandelen Bruid en Bruidegom samen naar het altaar alwaar zij tezamen de grote kaars 

aansteken. (Deze kaars wordt bijgehouden, en kan elk jaar opnieuw aangestoken worden als 

symbolische betekenis). 

Druïde 1:  

“Moge de warmte en het licht van jullie samenkomen gezegend zijn.” 
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g.  Het zegenen van de handen 

Druïde 1:  

“(Bruid), aanschouw (Bruidegom) en houd zijn handen met de palm omhoog, zodat je kan zien wat ze 

voor jou betekenen.”  

Bruid en Bruidegom kijken nu elkaar aan, zijn handen rusten in de hare, palm omhoog. 

Druïde 2: 

“These are the hands, young and strong and vibrant with love, that are holding yours on your 

wedding day, as he promises to love you all the days of his life. 

These are the hands you will place with expectant joy against your stomach, until he too, feels his 

child stir within your womb.  

These are the hands that look so large and clumsy, yet will be so gentle as he holds your baby for 

the first time. 

These are the hands that will passionately love you and cherish you through the years, for a 

lifetime of happiness.  

These are the hands that will countless times wipe the tears from your eyes: tears of sorrow and 

tears of joy. 

These are the hands that will comfort you in illness, and hold you when fear or grief rack your 

mind. 

These are the hands that will tenderly lift your chin and brush your cheek as they raise your face 

to look into his eyes: eyes that are filled completely with his love and desire for you. “ 

Druïde 1:  

“(Bruidegom), aanschouw (Bruid) en houd haar handen met de palm omhoog, zodat je kan zien wat ze 

voor jou betekenen.”  

De Bruid laat haar handen nu opwaarts rusten in die van de Bruidegom. 
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Druïde 2: 

“These are the hands that are smooth, young, and carefree, that are holding yours on your 

wedding day, as she pledges her love and commitment to you all the days of her life. 

These are the hands that will hold each child in tender love, soothing them through illness and 

hurts, supporting and encouraging them along the way, and knowing when it's time to let go. 

These are the hands that will massage tension from your neck and back in the evenings, after 

you've both had a long hard day. 

These are the hands that will hold you tight as you struggle through difficult times. They are the 

hands that will comfort you when you are sick or console you when you are grieving. 

These are the hands that will passionately love you and cherish you through the years, for a 

lifetime of happiness. 

These are the hands that will hold you in joy and excitement and hope. 

These are the hands that will give you support as she encourages you to chase down your 

dreams. Together, everything you wish for can be realized.” 

Druïde 1: 

“Lovely Goddess, bless the hands that you see before you this day.  

May they always be held by one another.  

Give them the strength to hold on during the storms of stress and the dark of disillusionment.  

Keep them tender and gentle as they nurture each other in their love.  

Help these hands to continue building a relationship founded in your grace, rich in caring, and 

devoted to reaching for your perfection.  

May (bruid) and (bruidegom) see their four hands as healer, protector, shelter, and guide.” 
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h. De handvasting met het touw 

Druïde 3 neemt het zijden touw van het altaar en gaat ermee naar elk van de getuigen. 

Elke getuige maakt op zijn/haar beurt een knoop in één van de uiteinden van het touw, en kan 
terwijl een wens doen (in stilte of luidop).  

Daarna begeeft Druïde 3 zich naar het huwelijkspaar. 

Druïde 3:  

“Willen jullie elkaar huwen, en jullie handen verenigen zodat het pijn zou doen om ze uit elkaar te halen?” 

Bruid en Bruidegom:  

“Ja, dat willen we!” 

Druïde 3 houdt vervolgens het touw omhoog en zegt het volgende: 

“Jullie verstrengelde handen staan symbool voor jullie harten, het touw staat symbool voor het geloof dat 

deze harten verbindt. 

Druïde 3 bindt vervolgens het touw volgens de welbepaalde methode samen.  Vervolgens 
plaatst hij zijn hand over hun gebonden handen en vraagt het huwelijkskoppel de volgende 
geloften te herhalen.  
 
Bruid en Bruidegom spreken hun huwelijksgeloftes uit voor elkaar. 

De lus wordt losgemaakt (niet de knoop) en de handen worden uit het touw gehaald (nog geen vaste 

knoop maken). 

Druïde 3:  

“Omdat dit een huwelijk is voor het leven, maak ik een stevige knoop in dit touw.” 

Druïde 3 houdt vervolgens het touw omhoog en trekt de knoop aan.  Dan toont hij deze knoop aan het 

bruidspaar. 

Druïde 3:  

“Bewaar dit touw, als een teken van jullie geloftes.” 

Druïde 3 overhandigt het touw aan Bruid en Bruidegom. 
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i.  De eerste dronk en de kus 

Druïde 1 vult de kelk met mede aan het altaar en geeft deze aan de Bruid. 

Druïde 1:  

“Drink, zodat jullie liefde voor elkaar gezegend mag zijn.” 

De Bruid drinkt en geeft de kelk dan aan de Bruidegom, die ook drinkt en deze daarna op het altaar zet. 

Druïde 3:  

“Zweren jullie tegenover de goden en het zwaard der gerechtigheid jullie heilige geloftes te houden?” 

Bruid en Bruidegom leggen hun hand op het zwaard (Braveheart) dat in de grond steekt voor het altaar. 

Bruid en Bruidegom:  

“Dat doen we!” 

Druïde 3:  

“Dan verklaar ik jullie nu man en vrouw. Jullie mogen jullie geloftes bekronen met een kus!” 

Het bruidspaar geeft elkaar een kus, wellicht gevolgd door een applaus van de aanwezigen. 
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3. HET SLUITEN VAN DE CIRKEL 

a. Het Druïden Gebed 

Druïde 3:  
“Laten we nu samen opnieuw het Druïden gebed citeren en de goden bedanken voor dit heilig 
ritueel!” 

Awaken Gods, Goddesses all, 

And hear our heartfelt earthbound call, 

To see beyond what we can see, 

To know the truth that lies with thee. 

To know the truth of Earth’s firm touch, 

To feel the truth of the fires rush, 

To breath the truth of rich clear air, 

To drink the truth of water fair. 

 We ask for the solid strength of stone, 

For warmth to heat our hearth and home, 

We ask for the wisdom of the oak, 

For food and water to feed all folk. 

Please guide us down our chosen path, 

So we may sing and dance and laugh, 

And love and give and hope and dream, 

To live the life that we have seen.” 

 

b. Het bedanken van de vier windrichtingen. 

Druïde 4 draait zich om en richt de steen naar het Noorden en zegt het volgende: 
 “Ik dank u, O Krachten van het Noorden en het element Aarde.  Vaarwel!” 

Druïde 3 draait zich om en richt de kelk met water naar het Westen en zegt het volgende: 
 “Ik dank u, O Krachten van het Westen en het element Water.  Vaarwel!” 

Druïde 2 draait zich om en richt de brandende kaars naar het Zuiden en zegt het volgende:
 “Ik dank u, O Krachten van het Zuiden en het element Vuur.  Vaarwel!” 

Druïde 1 draait zich om en richt de veren naar het Oosten en zegt het volgende: 
 “Ik dank u, O Krachten van het Oosten en het element Lucht.  Vaarwel!” 
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c. Sluiten van de cirkel 

Druïde 3 neemt de staf en richt deze naar de lucht voor de oostelijke steen, het volgende 
zeggende:  

“Met de kracht van Aarde en Water, 
Met de kracht van Lucht en Vuur, 
richt ik mij tot de Goden en Godinnen, 
ga met me, terwijl ik deze Cirkel sluit, 
ga met me, terwijl ik deze Cirkel sluit.” 

Vervolgens wandelt hij in de tegengestelde richting van de klok de cirkel af, beginnend in het 
oosten, en visualiseert een veld van energie, eindigend weer bij de oostelijke steen. 

 

d. Slotwoord 

HERAUT: 

“Deze ceremonie is in vrede begonnen, en eindigt nu in vrede.  
Wij danken voor de dingen die waren, voor de dingen die zijn, en die zullen zijn. 
Vervolg nu je weg in voorspoed en vrede. 
Kom, zij die willen komen, 
Ga, zij die willen gaan, 
En blijf, zij die willen blijven.” 

Iedereen wandelt nu de cirkel klokgewijs af, brengt een groet in het Oosten en verlaat de cirkel 
in het westen. Als Bruid en Bruidegom als laatste de cirkel verlaten, is de ceremonie ten einde. 
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Bijlagen 

 

1. Waar vind ik een touw? 

Vaak is het niet makkelijk om een handelaar te vinden die touwen aanbiedt geschikt voor een 

handfastingceremonie. Om die reden bieden wij nu ook zelf handfastingtouw aan. Deze is beschikbaar in 

verschillende kleuren, lengtes en met decoratieve toevoegingen; en dit aan democratische prijzen. Dit is 

vanzelfsprekend vrijblijvend; indien wij uw handfastingceremonie uitvoeren bent u niet verplicht om uw 

handfastingtouw bij ons aan te kopen. Tevens kan u bij ons terecht voor de aankoop van een 

handfastingtouw, zonder verplichting om de handfastingceremonie door ons te laten uitvoeren. 

U kan handfastingtouwen en toebehoren bestellen via onze webshop “De Druïdenwinkel” op deze link: 

http://webshop.druidcircle.org/  

 

2. Welke kleur kies ik voor mijn touw? 

De kleur van je touw is een persoonlijke keuze die je als koppel enkel zelf kan maken. Hierbij een 

overzicht van de betekenis van de verschillende kleuren: 

• Rood: passie, kracht, vruchtbaarheid 

• Oranje: aanmoediging, aantrekkingskracht, vriendelijkheid, overvloed 

• Geel: sierlijkheid, zelfvertrouwen, vreugde, balans 

• Green: financiën, vruchtbaarheid, barmhartigheid, voorspoed, gezondheid 

• Blauw: kalmte, geduld, toewijding, oprechtheid 

• Paars: kracht, vroomheid, heiligheid, sentiment 

• Zwart: sterkte, wijsheid, visie, succes 

• Wit: zuiverheid, concentratie, meditatie, vrede 

• Grijs: neutraliteit, ontbinding, balans 

• Roze: eenheid, eer, waarheid, romantiek, geluk 

• Bruin: aarde, aarding, talent, telepathie, thuis 

• Zilver: rijkdom, waarden, creativiteit, inspiratie 

• Goud: energie, luxe, intelligentie, anciënniteit 

Bron: http://www.myspiritualwedding.com/content/005423.shtml 

 

  

http://webshop.druidcircle.org/
http://www.myspiritualwedding.com/content/005423.shtml
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3. Vertalingen 

Hieronder vind je de vertalingen van de Engelse gedeelten in de ceremonie. 

 

Het Druïdengebed: 

Ontwaak, Goden en Godinnen, 

En hoor onze oproep, hartig en gegrond, 

Om verder te zien dan we kunnen, 

Om de waarheid te kennen die bij U ligt. 

Om de waarheid te kennen van de stevige voeling 

met de Aarde, 

Om de waarheid te voelen van het stormende vuur, 

Om de waarheid te ademen van heldere lucht, 

Om de waarheid te drinken van zuiver water. 

We vragen om de steevastheid van de steen, 

En om warmte om onze haard en thuis te verwarmen, 

We vragen om de wijsheid van de eik, 

En voor voedsel en water om iedereen te voeden, 

Begeleid ons op ons gekozen pad, 

Zodat we mogen zingen en dansen en lachen, 

En liefhebben en geven en hopen en dromen, 

Om het leven te leiden dat we hebben gezien. 

 

2.a De aankondiging van de bruiloft en het aanroepen van de bruid en bruidegom 

“We staan op deze Heilige Aarde en in het Aangezicht van de Hemelen, om de Heilige Verbintenis te 

aanschouwen tussen (bruid) en (bruidegom).  Net zoals onze familie en vrienden hier samengekomen 

zijn, vragen we ook aan de Hogere Machten om aanwezig te zijn in onze Cirkel.  Moge deze Heilige 

Verbintenis vervuld zijn met hun Goddelijke Aanwezigheid. 

In deze naam verzoek ik Aengus mac Og, de God der Liefde, om aanwezig te zijn op deze Heilige Plaats.  

In zijn naam zal de Liefde worden verklaard.” 
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2.g.  Het zegenen van de handen 

Bruid en Bruidegom kijken nu elkaar aan, zijn handen rusten in de hare, palm omhoog. 

Druïde 2: 

“Dit zijn de handen, jong en krachtig en vervuld met liefde, die de jouwe vasthouden op de dag 

van je huwelijk, terwijl hij belooft om altijd van je te houden. 

Dit zijn de handen, die je liefdevol op je buik zal leggen, zodat ook hij zijn kind zal voelen dat je 

samen met veel liefde ter wereld zal brengen. 

Dit zijn de handen die zo groot en onhandig lijken, maar toch zo zacht zullen zijn als hij jouw kind 

voor het eerst vasthoudt. 

Dit zijn de handen die jou passioneel zullen liefhebben en voor jou zullen zorgen doorheen de 

jaren, gedurende een leven vervuld met geluk. 

Dit zijn de handen die telkens opnieuw de tranen van je gezicht zullen vegen: tranen van verdriet 

en tranen van geluk. 

Dit zijn de handen die jou zullen troosten wanneer je ziek bent, en je zullen vasthouden wanneer 

angst of verdriet je geest vervullen. 

Dit zijn de handen die je hoofd liefdevol omhoog brengen en je wangen zullen strelen, zodat jouw 

ogen de zijne zullen aanschouwen: ogen die volledig vervuld zijn met zijn liefde en verlangen voor 

jou.” 

De Bruid laat haar handen nu opwaarts rusten in die van de Bruidegom. 

Druïde 2: 

“Dit zijn die handen, zacht, jong en zorgeloos, die de jouwe vasthouden op de dag van je huwelijk, 

terwijl ze belooft om altijd van je te houden.  

Dit zijn de handen, die vervuld met liefde je kind zullen vasthouden, om het te verzorgen tijdens 

ziekte en pijn, te steunen en aan te moedigen wanneer nodig, en te weten wanneer de tijd is 

gekomen om los te laten. 

Dit zijn de handen die ‘s avonds de spanningen in je nek zullen wegmasseren, nadat je allebei een 

lange en zware dag achter de rug hebt. 
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Dit zijn de handen die je zullen vasthouden wanneer je allebei door moeilijke tijden gaat.  Deze 

handen zullen je helpen wanneer je ziek bent, en je troosten wanneer je verdriet hebt. 

Dit zijn de handen die jou passioneel zullen liefhebben en voor jou zullen zorgen doorheen de 

jaren, gedurende een leven vervuld met geluk. 

Dit zijn de handen die je zullen vasthouden, vervuld met geluk en opwinding en hoop. 

Dit zijn de handen die je zullen steunen als ze je aanmoedigt om je dromen te realiseren.  Samen 

kan je alles bereiken dat je maar wil.” 

Druïde 1: 

“Liefdevolle Godin, zegen de handen die je voor je ziet op deze dag.  Mogen ze elkaar voor altijd 

vasthouden.  Geef hen de kracht om de stormen der spanning en de donkerte der teleurstellingen 

te doorstaan.  Laat deze handen zacht en liefdevol zijn als ze elkaar liefhebben.  Help deze handen 

wanneer ze verder werken aan een relatie opgebouwd met jouw zegen, terwijl ze vervuld zijn met 

bezorgdheid en toewijding voor elkaar, om zo jouw perfectie te bereiken.  Moge (bruid) en 

(bruidegom) hun vier handen beschouwen als heler, beschermer, toevlucht en begeleider.” 

 

4. Bronnen 

OBOD ritueel (cirkel des tijds, uitwisselen van de ringen, de kaarsen): 

http://www.druidry.org/obod/druid-path/weddingceremony.html 

Het zegenen van de handen: 

http://www.handfastingsrus.thestoremore.com/Addition1.htm 
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