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H U W E L I J K S G E D I C H T E N  

B Y  W E D D I N G F A I R



Met jou wil ik samen oud worden
 

Ik wil je opbeuren en laten lachten als je droevig bent
 Je op handen dragen als hoofdpijn je gezondheid jent

 Alles wat ik wil is samen oud worden met jou
 

 Ik haal jouw medicijnen als je hoofd bonkt van de wijn
 En stook het vuur op als de vlammen koud zijn

 Oh, het zou geweldig zijn, samen oud worden met jou
 

Ik zal je missen
 en wil je kissen

 Leen je mijn paraplu als het regent
 

Ik kan niet zonder
 samen vinden wij ons wonder

 Zelfs de afstandsbediening sta ik af
Dus laat mij de afwas doen in de keukenteil

 Je instoppen als je drankje is, er één boven peil 
 Oh, ik zou de ideale man zijn om samen oud te worden met jou

 
 Ik wil oud worden, samen met jou
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Love is / Liefde is
 

Liefde is…
Liefde is de kou in een auto vol condens

 Liefde is een fanclub met slechts twee fans
 Liefde is zweven in een intense slow dance

 Liefde is.
 

Liefde is ijs met slagroom en een banaan
 Liefde is liggen in het gras tijdens volle maan

 Liefde is bedderen met het licht aan 
 Liefde is.

 
Liefde is door mijn haren kroelen

 Liefde is een avondje poelen
 Liefde is je in de zeven hemel voelen

 Liefde is.
 

Liefde is ’s morgens vertrekken om half vijf
 Liefde is een leeg bed met de warmte van jouw lijf

 Liefde is 180 scoren op de dartschijf
 Liefde is.

 
Liefde is jij en liefde is mij

 Liefde is gevangen en liefde is vrij
 Liefde is ook als jij niet bent naast mij

 Liefde is.    
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I’ll be there for you
 

Voor een bruid of bruidegom. Net als de titelsong van Friends,
zal dit gedicht voor de bruiloft een lach op je gezicht toveren

terwijl je je warm en behaaglijk voelt.
 
 

Ik zal er voor je zijn mijn liefste, door dik en door dun
 Als je hoofd eens overloopt en je gedachten op de run
 Als je vliegtuig is vertraagd is en je miste de laatste trein

 Als het leven je duwt naar het einde van je Latijn
 Als je spannende thriller zijn laatste blad verloor
 Als iemand je zegt, wat ben je mooi op kantoor

 Als je koffie te koud is en je cocktail te heet
 Als de voorspelling “te koud” is en de dikke jas zweet

 Als je weg-voor-een-weekend-hotel, meer lijkt op een krot
 En op de foto’s van je vakantie staat alleen maar je knot

 
Als je vijf minuutjes parkeert in een border van gras

 En terug bij je auto ontdekt dat het een afsleepzone was
 Als de jeans die je kocht met hoop en veel haast
 Alleen past over je benen maar niet over je aars

 Als je lievelingseten je gek maakt van jeuk
 Als je laptopje opstart maar het scherm heeft een breuk

 
Dus mijn liefste, mijn lieveling, mijn schat…

 Al overtreed je een regel, en ben je soms kregel
 Al heb je de griep en voel je je ziek

 Al ben je de laatste in de rij, voel je toch geen droevig ei
 Want ik zeg het je liefje, je hebt altijd mij.
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De Lieftallige Andere
 

Voor de knuffelbeertjes, dit gedicht ligt lekker in het oor van
een bruidspaar dat zichzelf niet al te serieus neemt.

 
 De woeste Dinosaurus was gevangen in zijn ijzige kooi. Hoewel het

daar erg koud was, was hij gelukkig. Het was, tenslotte, zíjn kooi.
 Toen kwam de Lieftallige Andere Dinosaurus voorbij. De Lieftallige

Andere Dinosaurus smolt de kooi van de Dinosaurus met vriendelijke
woorden en liefdevolle gedachtes.

 
Ik vind deze Dinosaurus best leuk, dacht De Lieftallige Andere

Dinosaurus. Hoewel hij een woesteling is zie ik ook een tedere en een
geestige kant. Hij is ook behoorlijk slim maar dat vertel ik hem nog niet.
Deze Lieftallige Andere Dinosaurus vind ik wel heel erg leuk, dacht de
Dinosaurus. Ze is mooi en ze is anders en ze ruikt zo lekker. Zij is ook

een vrije geest wat een eigenschap is die ik erg bewonder in een
dinosaurus.

 
Maar hij kan ook afstandelijk en eigenaardig zijn op zijn tijd dacht de
Lieftallige Andere Dinosaurus. En hij is bovenmatig geïnteresseerd in

dingen. Hebben alle dinosaurussen zo veel interesse in dingen?
 

Maar haar mening springt vliegensvlug van links naar rechts dacht de
Dinosaurus. En ze is ook ongewoon geïnteresseerd in winkelen. Zijn

alle Lieftallige Andere Dinosaurussen zo gek op winkelen?
 

Ik zal hem zijn eigenaardigheden vergeven en ook zijn interesse in
dingen, dacht de Lieftallige Andere Dinosaurus. Omdat ze deel

uitmaken van zijn rijkelijk karakteristieke persoonlijkheid.
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Ik zal haar wispelturige mening en haar interesse in winkelen vergeven,
dacht de Dinosaurus. Omdat ze ons leven verrijkt met briljante

gedachtes en schitterende verrassingen. En trouwens, zelf ben ik best
wel gesteld op winkelen.

 
NU zijn de Dinosaurus en de Lieftallige Andere Dinosaurus oud. Zie ze

staan.
 Samen staan ze op de heuvel om elkaar verhalen te vertellen met de

warmte van de zon op hun ruggen. 
 

En dat, beste vrienden, is hoe het gaat met liefde. Laten we allemaal de
Dinosaurus en de Lieftallige Andere Dinosaurus zijn. 

 Want de zon is warm en de aarde is een prachtige plaats in deze
wereld.

 
 
 
 



Huwelijk
 

Een realistische kijk op het huwelijk met ups en downs in dit
gedicht voor de bruiloft. Al met al verrassend lief.

 
 Het Huwelijk gaat over geven en ontvangen

 Afstoten en verlangen
 Kussen en lieven en stemmen verhieven

 Omarmen en delen en schelden en fulmineren
 

Over samen zijn in regenbui en zonneschijn
 Over gedreven tot het knappen van de lijn

 Over vol van liefde en zachtaardig
 En wijze woorden en genadig

 
Het gaat over sterk zijn, terwijl je je zwak voelt

 Het gaat over zwijgen terwijl je zoveel wilt zeggen
 Het gaat over toegeven terwijl je weet dat je gelijk hebt 
 Het gaat over inschikken, voordat het uit de hand loopt 

 Het gaat over jullie 2 zielen die leven als 1
 

Nooit adviezen afslaan die altijd goed bedoeld zijn
 Nooit op de centen letten totdat het allemaal op is

 Vandaag gaat het over jullie start
 En zijn de spaarbankboekjes leeg 

 Er komen dagen vol van plezier, soms ook verdrietigheid
 Te laat kom je achter, dat het huwelijk grenst aan krankzinnigheid
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Recept voor de Liefde
 
 Eigenzinnig en uniek, dit klinkt zeker als een geweldig huwelijk!
 
 

Zet de liefde, het stralende aanzien en het lieve karakter in een mooi
ingerichte woning. Mix de glans van de jeugd langzaam tot room, en

meng ze dan samen met de blindheid voor imperfectie.
 

Roer het gezonde verstand en het opgewekte humeur bij het zoete
twistgesprek, voeg dan de goedlachse humor en een welgemeend
excuus toe. Blijf kneden tot een perfecte mix die je bakt voor altijd.
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  Een betoog voor echtgenoten
 
 Voor de bruidegom-to-be. Deze zouden wij printen en op de

koelkast plakken, als wij jou waren.
 
 
 

Om je huwelijk bruisend te houden,
 Met warme liefde in de liefdesbeker,

 Iedere keer als je het fout hebt, geef het toe;
 Iedere keer als je gelijk hebt, mondje toe.
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Zwaartekracht – door Albert Einstein
 
 Eenvoudig, beknopt en prachtig. Deze korte quote van Einstein

geeft Liefde schitterend weer.
 
 
 

“De zwaartekracht kan niet verantwoordelijk worden gehouden als
mensen voor elkaar vallen. Hoe kun je in hemelsnaam met natuur- en
scheikunde zo’n belangrijk biologisch fenomeen als “de eerste liefde”

verklaren? Leg je hand één minuutje op een hete stoof en het lijkt een
uur. Zit en uur samen met dat speciale meisje en het lijkt een

minuutje. Dat is relativiteit”
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Grappige Huwelijksbeloften
 
 Ik wil graag samen met jou oud en knorrig worden, om onze

gezamenlijke vuisten te maken tegen tieners, en eindeloos te praten
over vroeger toen alles beter was, goedkoper en in het algemeen

gezonder.
 

Ik beloof je dat ik voor jou de potten zal openen en doen alsof jij ze los
maakte, hoewel we allebei weten dat het mijn mannelijke spieren

waren dat ding opende.
 

Als jij belooft de spinnen te slachten, dan beloof ik jouw lunch te
koken, als jij de vuilnisbak aan de weg zet ( en ’s avonds de hond

uitlaat) dan zal ik het bed opmaken. En als jij van mij houd zal ik van jou
houden.

 
Ik neem jou als mijn wettige man bij ziekte en gezondheid, tot de dood

ons scheidt tenzij jij in een zombie verandert. Omdat het dan tijd
wordt om andere mensen te ontmoeten.

 
Ik beloof jouw spellings controleur en grammatica inspecteur te zijn,
en je te zeggen wanneer dingen koppeltekens hebben. Ik ben jouw
geduldige oefenmeester ook al ben ik veel sneller dan jij, en boven

alles, beloof ik jou, dat ik van alles en nog wat zal uitproberen, gewoon
omdat jij zegt: “proef dit!”

 
I houd van je stomme gezicht en beloof dat ik het zal volhouden

ondanks alles wat je naar mijn hoofd kunt slingeren – als jij denkt dat jij
mijn rotzooi aankunt. 
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Laten we samen dom doen, gewoon prettig gestoord. Foute keuzes
maken, de slechte dingen eten, de verkeerde afslagen nemen, en dan
geweldige verhalen vertellen – en herhalen tot vervelens toe, totdat

iedereen de pest aan ons heeft behalve wij twee.
 

Neem je mij als je hunka-hunka burnin love?
 

Ik beloof dat ik de vuilnis buiten zal zetten, al stroomt het van de regen
of ijskoud is.

 
 
 
 
 
 


