Voorbereidingsvragen voor het bruidspaar
A.

Over de sfeer van de bruiloft
1) Hoe willen jullie de sfeer van de bruiloft? Vertel over de sfeer in het algemeen en de sfeer
van de ceremonie in het bijzonder. Gebruik kernwoorden (romantisch, informeel, warm, …) .
2) Wat willen jullie per se wel?
3) Wat willen jullie per se niet?
4) Hoe zien jullie de ceremonie voor jullie? Letterlijk: welk plaatje heb je in je hoofd? Vertel hoe
het eruit zou zien als je het zou tekenen.
5) Hebben jullie bepaalde angsten of allergieën ten aanzien van de bruiloft in het algemeen of
de ceremonie in het bijzonder?

B.

Over de context van de ceremonie
6) Waar vindt de ceremonie plaats? Binnen, buiten? In wat voor soort ruimte of locatie?
7) Hoe lang mag of moet de ceremonie minimaal / maximaal duren?
8) Hoe ziet het programma er voor en na de ceremonie uit?
9) Hoeveel mensen worden er voor welke onderdelen van de bruiloft uitgenodigd en wat is de
gedachte achter die keuze?
10) Wat voor opstelling willen jullie voor de ceremonie? Staand, zittend, een combinatie?
11) Als de gasten zitten: hoe? In rijen, een hele kring, een halve? Met of zonder middenpad?
Waarop zitten de mensen: stoelen, barkrukken, hooibalen, kussens, kleden op de grond, iets
anders?
12) Verwachten jullie kinderen bij de ceremonie? Zo ja hoeveel en van welke leeftijd? (Hoe)
Houden we rekening met de kinderen in de ceremonie en hoe willen jullie dat ik omga met
eventueel door hen veroorzaakte onrust?
13) Trouwen jullie tijdens de ceremonie ook voor de wet? Zo nee, trouwen jullie op een ander
moment voor de wet of überhaupt niet wettelijk?

C.

Over de invulling van de ceremonie
14) Wat is voor jullie de kernboodschap van de ceremonie? Wat willen jullie uitdragen? Als de
gasten achteraf één ding moeten onthouden, wat is dat dan?
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15) Wie zijn actoren tijdens de ceremonie? Willen jullie zelf wat zeggen, doen, zingen,
voordragen? Willen jullie familieleden en / of getuigen een rol geven? Willen jullie de gasten
iets laten doen?
16) Willen jullie dat ik een toespraak houd en zo ja, over welke onderwerpen?
17) Willen jullie ook andere sprekers tijdens de ceremonie en waarover willen jullie dat zij
spreken?
18) Zijn er dingen die absoluut niet gezegd mogen worden?
19) Willen jullie muziek en zo ja, weten jullie al bepaalde stukken? Willen jullie de muziek live en
zo ja, weten jullie al door wie?
20) Is een bepaalde tekst betekenisvol voor jullie? Een songtekst, gedicht, verhaal, sprookje,
Bijbeltekst, citaat of lijfspreuk: iets dat jullie mooi vinden en dat veelzeggend is voor jullie?
21) Gaan jullie ringen uitwisselen tijdens de ceremonie en zo ja, welke betekenis heeft dat voor
jullie? Zo nee, gaan jullie iets anders uitwisselen en welke betekenis heeft dat voor jullie?
22) Willen jullie zelf een trouwbelofte schrijven en zo ja, hebben jullie daar al ideeën over?

D.

Over de betekenis van trouwen
23) Waarom willen jullie trouwen? Wat betekent trouwen voor jullie?
24) Wat is er straks, de dag na de bruiloft, anders dan de dag ervoor?
25) Waarom trouwen jullie juist nu?
26) Heeft jullie gekozen datum een bepaalde betekenis?
27) Heeft de gekozen plek een bepaalde betekenis?
28) Wisten jullie altijd al dat jullie wilden trouwen? Zo nee, hoe heeft die wens zich ontwikkeld?

E.

Over de toekomst
29) Hoe ziet het getrouwde leven er op korte / middellange termijn uit?
30) Welke plannen, wensen en dromen hebben jullie verder?
31) Wat zou je de ander willen beloven over de toekomst?
32) Veranderen jullie het gebruik van jullie achternaam?
33) Gaan jullie op huwelijksreis?

F.

Over getuigen en andere belangrijke mensen
34) Welke mensen zijn voor jullie belangrijk, in het algemeen en in het bijzonder tijdens de
ceremonie?
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35) Hebben jullie kinderen? Zo ja, hoeveel, hoe heten ze, hoe oud zijn ze en hoe zou je ze
beschrijven?
36) Leven jullie ouders nog? Zo ja, komen ze, hoe heten ze en hoe zal ik ze aanspreken? Als ze
niet meer leven of niet komen, willen jullie ze noemen of anderszins aandacht aan hun
afwezigheid besteden? Zie ook hoofdstuk 7A – Lastige situaties.
37) Wie zijn jullie getuigen? Hoe heten ze en wat is jullie relatie tot hen? Vertel meer als je wilt.
38) Waarom hebben jullie hen gekozen als getuigen?
39) Komt de rol van getuige met bepaalde verwachtingen of verantwoordelijkheden voor jullie
getrouwde leven? Licht toe.
40) Hebben jullie ceremoniemeesters en zo ja, hoe heten ze en wat is jullie relatie tot hen?
Vertel meer als je wilt.
41) Wie is mijn contactpersoon op de dag zelf? Mag ik daarvan de contactgegevens?
42) Zijn er meer mensen waarvan ik moet weten?

G.

Persoonlijke opdracht over de relatie
43) Hoe zijn jullie een stel geworden?
44) Waarom ben je voor de ander gevallen? Wat vond je destijds zo leuk aan de ander en (hoe)
heeft zich dat met de tijd ontwikkeld?
45) Wat komt er bij je op als ‘typisch-jullie-tweetjes’-momenten?
46) Waarin zijn jullie verschillend? Wat kun je van de ander leren en de ander van jou?
47) Zijn er dingen lastig voor jullie? Hebben jullie terugkerende irritatieonderwerpen?
48) (Hoe) maken jullie ruzie en (hoe) maken jullie het weer goed?
49) Hebben jullie in de tijd dat jullie elkaar kennen ook donkere dagen gekend, en hoe zijn jullie
daarmee omgegaan?
50) Zou je de ander nog iets willen zeggen over verleden of toekomstige donkere dagen?
51) Waarom zijn jullie al met al een goed stel dat vertrouwen heeft in de toekomst?

H.

Overige vragen
52) Zijn er verder dingen waarvan het handig is dat ik ze weet?
53) Wil je nog iets anders kwijt?
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