Beleid1 betreffende de
kerkelijke bevestiging
en inzegening van het huwelijk
I UITGANGSPUNT
De kerkenraad is dankbaar als man en vrouw voor het huwelijk kiezen en bij de
huwelijkssluiting voor God elkaar het jawoord willen geven en Zijn zegen over hun huwelijk
verlangen. De kerkenraad meent dat dit de Bijbelse weg is, zoals ook in het
huwelijksformulier verwoord. In prediking, catechese en pastoraat stimuleert de kerkenraad
mensen en roept hen op deze weg te gaan. De kerkelijke bevestiging en inzegening van het
huwelijk kan plaatsvinden nadat het burgerlijk huwelijk gesloten is (dit ook naar ord. 5-3-8
uit de Protestantse Kerkorde (PKO)).
In onze gemeente worden geen andere samenlevingsvormen dan het huwelijk van man en
vrouw (in)gezegend. Uiteraard is er wel de pastorale zorg voor hen die ongehuwd, c.q. als
man en man c.q. als vrouw en vrouw samenleven.
II VOORBEREIDING OP DE KERKELIJKE BEVESTIGING EN INZEGENING VAN HET HUWELIJK
Lidmaatschap
Wanneer een aanstaand bruidspaar verzoekt om kerkelijke bevestiging en inzegening, geldt,
dat tenminste man of vrouw lid moet zijn van onze gemeente of het voornemen heeft om
dat te worden.
Bekendmaking binnen de kerkenraad
Een aanstaand bruidspaar neemt bij de voorbereiding van de trouwdag zo spoedig mogelijk
contact op met de predikant of anders met de scriba. Om teleurstellingen te voorkomen
dient dit tegelijk te gebeuren met het vastleggen van de trouw- en feestlocatie, maar in elk
geval uiterlijk zes weken van te voren (naar ord. 5-3-2 PKO)
Wanneer zij die het verzoek hebben ingediend (of één van hen) zijn ingeschreven in het
register van een andere gemeente, geldt ord 5-3-3 PKO. Dan dient het verzoek ten minste
tien weken van tevoren te zijn ingediend bij de kerkenraad, die onverwijld de andere
kerkenraad of kerkenraden op de hoogte stelt van het verzoek. Indien een andere
kerkenraad binnen twee weken nadat hij op de hoogte is gesteld, bezwaar maakt,
beoordeelt onze kerkenraad of het bezwaar voor de inzegening een beletsel vormt. Wij
geven de kerkenraad die het bezwaar indiende uiterlijk vier weken voor de inzegening
bericht over ons besluit.
De predikant of scriba meldt het verzoek tot huwelijksbevestiging liefst geruime tijd
voorafgaand aan de trouwdag aan de kerkenraad en laat dit weten aan het lid van het
college van kerkrentmeesters dat de gebouwen beheert, zodat het kerkgebouw
gereserveerd wordt en de koster en een organist ingelicht kunnen worden.
Toestemming voor de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk
Wanneer de predikant of scriba belemmerende factoren aanwezig acht ten aanzien van een
kerkelijke bevestiging en inzegening, zoals ongehuwd samenwonen en hertrouwen na
echtscheiding, wordt na de voorgeschreven gesprekken door de kerkenraad een besluit
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genomen. Dit besluit wordt genomen op basis van een verslag van de (verderop in dit
protocol) voorgeschreven gesprekken, vergezeld van een advies van de predikant en de
wijkouderling.
Huwelijksgesprek en huwelijkscatechese
Omdat de kerkenraad verantwoordelijkheid draagt voor de kerkelijke inzegening van het
huwelijk, heeft de predikant in elk geval één uitvoerig gesprek met het aanstaande
bruidspaar. Daarin wordt aangegeven wat de Bijbel ons leert t.a.v. het christelijk huwelijk en
worden praktische zaken besproken rondom de huwelijksdienst.
Ook bij afwezigheid van de eigen predikant wordt, namens de kerkenraad, een
huwelijksgesprek gevoerd. Dit kan gedaan worden door de consulent of de predikant die de
dienst leidt.
De kerkenraad streeft ernaar om ieder jaar, in een serie van een aantal avonden,
huwelijkscatechese te (laten) geven. Bruidsparen die in het jaar daarvoor getrouwd zijn, of
van wie al bekend is dat ze zullen gaan trouwen, worden hiervoor uitgenodigd. In de
huwelijkscatechese worden handvatten aangereikt voor het huwelijk als verbond van liefde
en trouw voor Gods Aangezicht.
Voorganger in de huwelijksdienst
De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt plaats in een kerkdienst in onze gemeente. In
principe wordt die dienst geleid door de eigen predikant. Bij afwezigheid van de eigen
predikant zorgt de kerkenraad voor een vervangende predikant. De kerkenraad kan,
wanneer het bruidspaar dat te kennen geeft, met een andere hervormde predikant uit de
Protestantse Kerk in Nederland akkoord gaan, wanneer daarvoor voldoende argumenten
bestaan (bijv. bloedverwantschap, belijdeniscatechese bij hem gevolgd). De orde van dienst
zal daardoor niet veranderen. Preekbeurtvergoeding en reiskosten zijn in dat geval voor
rekening van het bruidspaar.
Wanneer – zonder dat er sprake is van afwezigheid van de eigen predikant – de dienst wordt
geleid door een gastpredikant wordt (ook) door de eigen predikant een huwelijksgesprek
gevoerd.
Kosten van de huwelijksdienst
In de regel zijn alle kosten met betrekking tot de dienst voor rekening van het college van
kerkrentmeesters met uitzondering van de kosten van de gedrukte orde van dienst. Deze is
voor rekening van het bruidspaar en moet door henzelf worden verzorgd.
Beleid ten aanzien van de huwelijksdienst
- Dienst van de gemeente: De huwelijksdienst is een kerkdienst van de gemeente onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. We signaleren een neiging in kerkelijke kring om
de huwelijksdienst meer te zien als een familiegebeuren, waarin de predikant dan enkele
taken vervult. We willen de gemeente alert maken op deze neiging en kiezen duidelijk voor
de huwelijksdienst als kerkdienst van de gemeente. Mede daarom stimuleren we de
aanwezigheid van gemeenteleden in de dienst.
- Samenzang in de huwelijksdienst: In de huwelijksdienst kunnen naast psalmen (uit de
berijming 1773) maximaal drie christelijke liederen gezongen worden. De
verantwoordelijkheid voor de inhoud van de liturgie ligt bij de predikant. Wanneer een

-

-

-

-

-

-

-

-

-

gastpredikant voorgaat, wordt de orde van dienst minimaal drie weken van te voren
voorgelegd aan de kerkenraad.
Fotograferen: De kerkenraad wil dat de dienst ongestoord zal verlopen. Daarom mag er
tijdens de dienst, vanaf stil gebed tot en met de zegen, alleen gefotografeerd worden
vanaf de orgelgalerij. Vanaf deze positie zal het de dienst niet of nauwelijks verstoren. Het
gebruik van flitslicht bij het fotograferen is niet toegestaan.
Video-opname: Tijdens de dienst mag een videocamera worden opgesteld bij een van
beide voorste pilaren in de kerk. Op deze positie blijft de camera de hele dienst staan.
Bediening van de apparatuur op deze positie is toegestaan.
Handhaving van de regels: Wanneer van deze regels in de dienst wordt afgeweken zal de
kerkrentmeester, die bij de dienst aanwezig is, in actie komen en degene die de regel
overtreedt, dit laten weten en verzoeken daarmee te stoppen.
Huwelijksformulier: Als huwelijksformulier wordt in de dienst gebruikt het tweede
formulier uit het Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk (1955), een bewerking
van het klassieke huwelijksformulier. Het formulier is te vinden in een bijlage.
Huwelijksbijbel: De ouderling van dienst overhandigt na de bevestiging en inzegening van
het huwelijk, namens de gemeente de huwelijksbijbel. Omdat we ernaar verlangen dat
deze Bijbel vele jaren de huisbijbel in het gezin zal worden, heeft het bruidspaar de keuze
tussen de Herziene Statenvertaling en de parallelbijbel Statenvertaling/Nieuwe
Bijbelvertaling.
Toespraak ouderling van dienst: De ouderling van dienst houdt bij de overhandiging een
korte toespraak, waarin ook persoonlijke opmerkingen gemaakt kunnen worden. De
ouderling van dienst kan hiervoor voorafgaand aan de trouwdag om een persoonlijke
ontmoeting met het bruidspaar verzoeken.
Bijdrage aan de dienst vanuit familie- of vriendenkring: Na deze toespraak van de ouderling
van dienst kan eventueel iemand uit de naaste kring van het bruidspaar iets persoonlijks
doen, bijvoorbeeld een gedicht lezen of een christelijk lied zingen. Wanneer hierom
gevraagd wordt, moet wat gebeurt, overlegd worden met de predikant en uiteraard
passen binnen de kerkdienst.
Collecte: In de dienst wordt een collecte gehouden, die bestemd is voor de plaatselijke
gemeente.
Muzikale begeleiding: De kerkenraad is ervan overtuigd dat het orgelspel de beste
begeleiding biedt bij de zang in de huwelijksdienst. Eventueel kan naast het orgelspel een
ander instrument worden gebruikt. Wanneer het bruidspaar een geoefende organist kent
en wenst dat die tijdens de huwelijksdienst het orgel bespeelt, kan het bruidspaar via de
predikant daarom vragen. Bij alle muzikale medewerking in een huwelijksdienst dient te
worden beseft dat het om een kerkdienst gaat. Wanneer de wens bestaat om een ander
instrument te gebruiken tijdens deze dienst, dient vooraf overleg plaats te vinden met de
eigen predikant.
Trouwboek: De kerkenraad houdt een trouwboek bij, waarin de namen van hen van wie
het huwelijk is ingezegend worden ingeschreven.

Kennisgeving van het huwelijk
- Trouwkaart: Het bruidspaar wordt verzocht een trouwkaart te sturen naar de predikant en
de scriba van de kerkenraad. De scriba zorgt voor een kopie van de kaart voor de
wijkouderlingen, de ouderling van dienst en de secretaris van het college van
kerkrentmeesters.

- Kennisgeving aan de gemeente: Wanneer de predikant de trouwkaart ontvangen heeft,
stelt hij in een kort bericht in Voetius de gemeente van het voorgenomen huwelijk in
kennis, (dit naar ord. 5-3-4 PKO, waar staat dat de huwelijksdienst tenminste twee weken
van tevoren aan de gemeente bekend gemaakt moet worden). De week voorafgaand aan
de trouwdag komt een uitgebreider bericht in het kerkblad en op de zondag voorafgaand
aan de trouwdag wordt de huwelijksdienst afgekondigd en voor het bruidspaar voorbede
gedaan.
III

BELEID TEN AANZIEN VAN

KERKELIJKE BEVESTIGING EN INZEGENING VAN HET HUWELIJK NA ONGEHUWD

SAMENWONEN

Het huwelijk is een verbond van liefde en trouw voor het leven. Het moment dat man en
vrouw die relatie openlijk aangaan is een publiek gebeuren, waarbij de overheid betrokken
dient te worden, mede om het huwelijk te beschermen. Aan het begin van die gezamenlijke
relatie past dank aan God en is de zegen van God onontbeerlijk. De kerkenraad acht op
grond van wat Gods Woord over het huwelijk zegt, zoals ook in het huwelijksformulier
aangegeven is, ongehuwd samenwonen niet naar Gods wil.2
Wanneer een man en vrouw willen trouwen nadat ze een periode ongehuwd hebben
samengewoond, en de kerkenraad verzoeken om een kerkelijke bevestiging en inzegening
van hun huwelijk, juicht de kerkenraad dat toe. Er zal door de predikant en de wijkouderling
met dit echtpaar een gesprek aangegaan worden. Van dit gesprek zal een verslag worden
gemaakt door de predikant en de wijkouderling en besproken worden in de kerkenraad. Het
aanstaande bruidspaar wordt ervan op de hoogte gebracht dat op deze wijze gewerkt zal
worden en heeft – uiteraard – inzage in dit verslag.
Een belangrijk Bijbelgedeelte in dit verband is Johannes 8. In Zijn gesprek met de overspelige
vrouw zegt Jezus tegen haar: ‘Heeft niemand u veroordeeld? (…) Dan veroordeel Ik u ook
niet; ga heen en zondig niet meer.’ Daaruit blijkt dat de zonde niet gebagatelliseerd, maar
door Jezus erkend wordt: de daad van de vrouw was zondig.! Bovendien blijkt echter ook dat
het verleden niet van doorslaggevend belang is in Jezus’ optreden, maar dat Hij ziet op de
toekomst, waarin deze zonde geen plaats meer mag hebben en die zal bestaan uit het leven
met God.
In het gesprek dat predikant en ouderling met het bruidspaar zullen hebben, zal duidelijk
gemaakt worden dat de tot dan toe gekozen weg niet naar Gods wil en dus zondig is, en dat
de betrokkenen worden opgeroepen eveneens tot dit inzicht te komen en hun schuld te
belijden. Maar ook hier mag vooral gezien worden op de toekomst, waarin deze zonde geen
plaats meer mag hebben. Dit heeft een objectieve kant: wanneer een man en een vrouw die
ongehuwd samenwonen, tot een huwelijk wensen te komen, dan komt daarmee hun relatie
in een bijbels-genormeerde situatie terecht. Maar ook een subjectieve: een belangrijk
onderdeel van het gesprek zal gaan over het (wensen te) staan in het geloof in Jezus Christus
en de kerkelijke betrokkenheid. In het gesprek wordt van het bruidspaar de belofte gevraagd
om trouw te gaan/blijven meeleven en te gaan in de weg van het geloof.
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Onder ongehuwd samenwonen vallen, wat de kerkenraad betreft, ook relaties die juridisch vastgelegd zijn
door een notariële akte en het geregistreerde partnerschap. Hoewel die laatste juridisch gezien dicht bij het
huwelijk staat, zijn er toch elementaire verschillen. Zo moet ieder kind door de vader apart erkend worden
(in het huwelijk is automatisch ieder kind dat binnen de relatie geboren wordt het kind van beiden) en kan
het geregistreerd partnerschap ontbonden worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand, terwijl bij
het huwelijk hier voor een rechterlijke uitspraak nodig is. (Nota bene: deze voetnoot is onderdeel van dit
protocol)

Deze belofte zal van doorslaggevend belang zijn, wanneer de kerkenraad het besluit moet
nemen over de toestemming voor kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk.
Wanneer dat besluit positief is, zal de kerkenraad in de afkondiging naar de gemeente
aangeven dat:
- op grond van de Bijbel, ongehuwd samenwonen niet is naar Gods wil.
- het aanstaande bruidspaar heeft beloofd om trouw te gaan/blijven meeleven en te gaan
in de weg van het geloof.
- daarom de weg vrij is voor kerkelijke bevestiging en inzegening.
In de huwelijksdienst krijgen de bovenstaande punten ook een plaats in de gebeden.
Wanneer het besluit negatief is, zal dit persoonlijk en met redenen omkleed, meegedeeld
worden aan het bruidspaar.
IV

BELEID TEN AANZIEN VAN

KERKELIJKE BEVESTIGING EN INZEGENING VAN EEN VOLGEND HUWELIJK

, NA

ECHTSCHEIDING

Christus heeft zelf, in Marcus 10, nadat Hij gesproken heeft over echtscheiding, gezegd: ‘Dus
wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden’ Helaas worden, ook in onze
gemeente, huwelijken ontbonden, ook huwelijken die kerkelijk ingezegend en bevestigd zijn.
De kerkenraad is zich ervan bewust dat bij het aangaan van een volgend huwelijk, nadat het
voorgaande huwelijk is ontbonden door echtscheiding, niet zonder meer een kerkelijke
bevestiging en inzegening kan plaatsvinden, juist op grond van deze woorden van Christus.
De enige bijbelse gronden voor een echtscheiding zijn ontrouw van de partner en
kwaadwillige verlating (vanwege het geloof). Pastoraal gezien ligt er wel de vraag of deze
grond er ook is als er sprake is van geweld binnen de relatie en andere ontwrichtende
omstandigheden.
Wanneer een dergelijk verzoek gericht wordt tot de kerkenraad, zal er van te voren een
gesprek plaatsvinden met het aanstaande bruidspaar, dat gevoerd wordt door de predikant
samen met de wijkouderling rond de geopende Bijbel. Daarin zal gesproken worden over de
echtscheiding die beiden of een van beiden hebben of heeft meegemaakt en over het inzicht
met betrekking tot schuld en zonden op dit punt en of er sprake kan zijn van verzoening,
zelfs heling. Ook wordt gevraagd naar de motivatie om te komen tot een volgend huwelijk.
Een derde onderwerp in het gesprek is het staan van het aanstaande bruidspaar in het
geloof, hoe de kerkelijke betrokkenheid is. De predikant en de wijkouderling maken van dit
gesprek een verslag, waarvan het aanstaande bruidspaar op de hoogte wordt gebracht. Op
grond van dit gesprek en het verslag ervan zal de kerkenraad een besluit nemen over de
toestemming voor kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk.
Wanneer dat besluit positief is, zal de kerkenraad in de afkondiging naar de gemeente
aangeven dat:
- de kerkenraad zich bewust is van het feit dat hier sprake is een volgend huwelijk na
echtscheiding.
- na gesprekken met het aanstaande bruidspaar de kerkenraad van mening is dat het
aanstaande huwelijk bijbels verantwoord is.
- daarom de weg vrij is voor kerkelijke bevestiging en inzegening.
Wanneer de kerkenraad geen toestemming wil verlenen voor een kerkelijke bevestiging en
inzegening, zal dit persoonlijk en met redenen omkleed, meegedeeld worden aan het
bruidspaar.

BIJLAGE: HUWELIJKSFORMULIER NAAR HET FORMULIER UIT HET HERVORMDE DIENSTBOEK (1955)
We zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van (naam) en (naam) voor Gods aangezicht te
bevestigen en er met hen en voor hen Zijn zegen over te vragen. Laat zo een ieder horen dat
het huwelijk een inzetting van God is, bedoeld als een gemeenschap voor het hele leven,
waarin man en vrouw overeenkomstig Gods wil, liefde en trouw, hulp en toewijding van
elkaar mogen ontvangen, zowel in voorspoed als in tegenspoed.
Inzetting van het huwelijk
Want God, onze Vader, Die hemel en aarde en al wat daarin is geschapen heeft, schiep de
mens als man en vrouw. Hij sprak: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal iemand
maken als hulp tegenover hem, iemand met wie hij zijn leven kan delen.’ Daarom zal een
man zijn vader en moeder verlaten en zich bij zijn vrouw voegen en die twee zullen één zijn.
Van deze hechte band tussen man en vrouw in het huwelijk getuigt ook onze Heere Jezus
Christus en Hij voegt er aan toe: Wat God heeft samengevoegd, moet de mens niet
scheiden. De apostel Paulus noemt deze eenheid tussen man en vrouw een groot geheim,
dat hij vergelijkt met de eenheid tussen Christus en Zijn gemeente.
Dat het huwelijk van grote waarde is, blijkt wel uit de aanwezigheid van de Heere Jezus op
de bruiloft in Kana, waar Hij de gehuwden in zijn wonderen bijstaat. Men zal daarom het
huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en dankbaar, in de vreze
des Heeren. En hoewel door de zonde ook de gehuwden velerlei tegenspoed en verdriet
overkomt, zo mogen zij toch in het geloof verzekerd zijn van de hulp van God.
Bedoeling van het huwelijk
Opdat jullie nu in je huwelijk naar Gods geboden en onder Zijn beloften mogen leven, zo
zullen jullie vervolgens ook weten, met welke bedoeling God het huwelijk heeft ingesteld.
Het eerste doel is dat man en vrouw, door oprechte liefde verbonden elkaar in waarachtige
eenheid zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen, die tot
het tijdelijke en eeuwige leven behoren.
Het tweede doel is dat jullie onder de zegen van God, die gezegd heeft: ‘Weest vruchtbaar en
vermenigvuldigt’, samen een gezin zullen vormen dat is tot eer van God, tot opbouw van Zijn
gemeente en tot heil van jullie kinderen als die jullie toevertrouwd zullen worden, en hen in
de waarachtige kennis en vreze des Heeren zullen voorgaan.
Het derde doel is dat iedere man met zijn eigen vrouw en iedere vrouw met haar eigen man,
overeenkomstig Gods wil, met een goed en gerust geweten zal leven. Dat ons lichaam, als
een tempel van de Heilige Geest, niet door overspel wordt verontreinigd. Wij zijn niet van
onszelf, want we zijn duur gekocht. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.
Wederzijdse verantwoordelijkheid
Tenslotte zullen jullie weten hoe zich de één tegenover de ander, volgens het Woord van
God, heeft te gedragen.
Voor de bruidegom
(Naam), je zult je vrouw liefhebben, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. Zoals
Christus het hoofd is van de gemeente en Zich voor haar heeft overgegeven om haar te
heiligen, ben jij het hoofd van je vrouw en je zult haar in gevende en sparende liefde dienen,
leiden en beschermen, opdat jullie samen oprecht voor Gods aangezicht kunnen staan.

Overeenkomstig Gods gebod zul je getrouw en toegewijd je werk verrichten om jou en wie
jou gegeven worden, te onderhouden. Verder zul je als hoofd van je gezin, dat deel is van
een grotere gemeenschap, je verantwoordelijkheid tegenover de samenleving, in kerk en
maatschappij verstaan.
Voor de bruid
(Naam), je moet weten dat God je aan je man verbonden heeft, zoals de gemeente aan
Christus verbonden is. Zoals de gemeente haar Heere liefheeft en gehoorzaam volgt, zo zul
jij je man liefhebben en volgen in alle dingen, die recht en billijk zijn. In vertrouwen op God
zul je aan je gezin goede zorg besteden en het bewaren in de vreze des Heeren, opdat allen,
die aan je hoede worden toevertrouwd, God daarvoor zullen danken en verheerlijken.
Voor beiden
Tenslotte (beide voornamen), houdt steeds in gedachten, dat jullie beiden erfgenamen van
de genade van het leven zijn. Wilt daarom in wijsheid met elkaar samenleven en nimmer
verbitterd tegen elkaar zijn, opdat jullie gebeden niet verhinderd worden.
Bevestiging en inzegening
Daar er geen wettige bezwaren zijn ingebracht, waarom jullie huwelijk niet zou mogen
worden bevestigd, zullen we daar nu toe overgaan.
Jullie begin zij in de naam van de Heere, Die hemel en aarde geschapen heeft.
Bevestiging van het huwelijk
Bruid en bruidegom staan op en geven elkaar de rechterhand
Voor de bruidegom
(Naam), verklaar je hier voor God en zijn gemeente, dat je genomen hebt en neemt tot je
vrouw (naam), en beloof je, dat je haar nimmer zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in
rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid, tot de dood jullie zal scheiden?
Beloof je dat je haar in liefde zult leiden en beschermen, zoals een godvrezend man aan zijn
wettige vrouw verschuldigd is. Beloof je dat je heilig met haar zult leven, haar trouw zult
blijven en haar in alles vertrouwen, overeenkomstig het heilig evangelie?
Wat is hierop voor het heilig aangezicht van de Heere en in het midden van zijn gemeente
die hier vergaderd is, jouw hoorbaar antwoord?
Antwoord van de bruidegom
Voor de bruid
(Naam), verklaar je hier voor God en Zijn gemeente, dat je genomen hebt en neemt tot je
man, (naam), en beloof je, dat je hem nimmer zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in
rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid, tot de dood jullie zal scheiden?
Beloof je dat je hem in liefde zult gehoorzamen en helpen, zoals een godvrezende vrouw aan
haar wettige man verschuldigd is. Beloof je dat je heilig met hem zult leven, hem trouw zult
blijven en hem in alles vertrouwen, overeenkomstig het heilig evangelie?

Wat is hierop voor het heilig aangezicht van de Heere en in het midden van zijn gemeente
die hier vergaderd is, jouw hoorbaar antwoord?
Antwoord van de bruid
(Wisselen van de ringen indien dat nog niet in het gemeentehuis gebeurd is. Aangezien het
huwelijk in het gemeentehuis gesloten wordt, verdient het de voorkeur dat daar ook de
ringenwisseling plaatsvindt)
Zingen: Psalm 134 vers 2
Inzegening van het huwelijk
Moge de Vader der barmhartigheid, die jullie door zijn genade tot de heilige staat van het
huwelijk geroepen heeft, jullie verbinden met oprechte liefde en trouw, en daartoe jullie zijn
zegen geven:
De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
Amen.
Zingen: Psalm 134 vers 3
Gebed bij het huwelijk
Almachtige God, Vader in de hemel,
Wij prijzen Uw goedheid en wijsheid die uitkomt in al Uw werken, ook in de instelling van
het huwelijk. U hebt de mens als man en vrouw geschapen. U bracht Adam en Eva samen
met de bedoeling dat zij een diepe levenseenheid zouden vormen. Ook deze (naam) en
(naam) hebt U zo aan elkaar verbonden. Wij danken U, dat ze elkaar lief kregen en trouw
beloofden voor het leven.
Wij bidden U, schenk hun uw Geest, zodat zij deze belofte nakomen. Wilt U zelf met hen
meegaan en hen in bescherming nemen te midden van de gevaren in deze wereld. Houd hen
aan elkaar verbonden in alle omstandigheden, in voorspoed en tegenspoed, in vreugde en
verdriet, in gezondheid en ziekte. Geef dat zij elkaar blijven liefhebben, elkaar helpen en
trouw zijn en zo uit uw verbond mogen leven, in gemeenschap met Christus. Laat hun
huwelijk een afspiegeling zijn van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Help hen
om samen vanuit uw evangelie te leven. Geef hun een vast geloof, zodat zij van harte bereid
zijn naar U te luisteren en de macht van de zonde te weerstaan.
Trouwe God, schenk hun uw zegen, zoals U eens in Abraham, Izaäk en Jakob het huis van
Israël hebt gebouwd. Als U hun kinderen geeft, verleen hun dan kracht en wijsheid om die
kinderen op te voeden tot uw eer. Leid hen zo, dat zij zich inzetten voor de leden van
Christus' gemeente en voor alle mensen die U op hun weg plaatst. Maak hen in woord en
daad getuigen van uw liefde, zodat uw naam geprezen wordt. Doe dit bruidspaar met heel
uw kerk uitzien naar de dag van de bruiloft van het Lam, die grote dag, waarop de hemelse
heerlijkheid aanbreekt.
Wil ons verhoren, barmhartige Vader, door Jezus Christus, onze Heere, die ons leerde
bidden:
Onze Vader (enz.)
Amen.

Vervangende vraag indien een van beide echtgenoten zelf niet deelt in het geloof:
(Naam), verklaar je hier (voor God en Zijn heilige gemeente), dat je genomen hebt en neemt
tot je vrouw/man (naam), en beloof je, dat je haar/hem nimmer zult verlaten, in goede noch
kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid, tot de dood jullie zal
scheiden?
Beloof je dat je haar/hem in liefde zult helpen, zoals een trouwe man/vrouw zijn/haar
wettige vrouw/man verschuldigd is, haar/hem trouw zult blijven en haar/hem in alles
vertrouwen?
Wil je de keuze van je vrouw/man om in het geloof te leven, respecteren en wil je haar/hem
steunen om aan deze keuze gestalte te geven in jullie huwelijk?

