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betreft: voorbereiding huwelijksdienst
Hierbij ontvangen jullie het papier met de punten die we met het oog op jullie huwelijksdienst in elk
geval met elkaar moeten doorspreken.
Het zijn misschien best ‘pittige’ punten, maar laat je daardoor niet afschrikken. Het gaat absoluut niet
om een goed of verkeerd antwoord, of om nieuwsgierigheid van mijn kant!
De punten zijn bedoeld om met elkaar in gesprek te raken. Het zijn dus geen ‘examenvragen’. We
hoeven ze ook niet precies zo achter elkaar punt voor punt door te spreken. Het zijn ‘hulpvragen’.
Je kunt sommige zien als hulp voor bezinning en verdieping voor jullie bij dit moment in jullie leven.
Van mijn kant hoop ik, dat ze helpen om jullie trouwdag en de viering in de kerk van jullie huwelijk
extra diepte en betekenis te geven.
Er zijn wat mij betreft 5 hoofdpunten die in ons gesprek aan de orde moeten komen, te weten:
1. Kennismaken
Ik wil graag een beetje een beeld krijgen van wie jullie zijn;
daarom: vertel eens wat over jezelf (indien we nog niet eerder kennis gemaakt hebben)
2. Jullie relatie
a) hoe kijken jullie tegen het huwelijk aan? Waarom trouwen jullie? (waarom ga/blijf je niet
gewoon samenwonen, en sluit je eventueel ‘alleen’ een samenlevingscontract?)
b) kun je iets zeggen over wat je partner voor jou betekent? Waarom is juist hij/zij het?
Je zou ieder apart eens kunnen proberen om dat op papier te zetten; best moeilijk om dat
onder woorden te brengen, maar het gaat niet om een mooie formulering, als het maar uit
je hart komt; je zou ook kunnen denken aan een beeld waarmee je iets over je partner kunt
duidelijk maken;
om je verder te helpen een paar hulpvragen:
- Probeer de ander eens te beschrijven. Wat voor iemand is zij/hij? Hoe staat zij/hij in het
leven? Wat is belangrijk voor haar/hem?
- Mensen leren aan elkaar. Wat hebben jullie geleerd van elkaar? Wat heb je ontdekt aan
elkaar en aan de ander? Zijn er ook dingen waar je moeite mee hebt?
- Het is fijn om met een partner door het leven te gaan. Kun je aan elkaar vertellen, wat
het is dat je voor elkaar kiest, waarom je met die ander verder door het leven wil?
3. Huwelijk en geloof en kerk
a) Probeer eens aan elkaar te vertellen wat het geloof voor je tot nu toe betekend heeft en wat
het momenteel voor je betekent.
En hoe denken jullie jullie geloof vorm te geven in de toekomst?
Wil je samen voor een bepaalde kerk kiezen en je steentje in die gemeenschap bijdragen?
b) Wat zou je vanuit jezelf aan de ander willen beloven, voor het aangezicht van God (en de
gemeente)?
Of andersom: wat zou je aan de ander willen vragen om aan jou te beloven?
c) Waarom komen jullie op je trouwdag naar de kerk?
Wat betekent dat voor jullie, waarom is dat belangrijk voor jullie? Wat willen jullie vieren?
Welke rol speelt God daar voor jullie in?
Wat heeft huwelijk en geloof en kerk voor jullie met elkaar te maken?

4. De kerkdienst
a) hebben jullie liederen die je wilt zingen? (zie ook de bijlage met suggesties)
b) hebben jullie bijbelgedeelte(n) die je gelezen wilt hebben? (zie ook de bijlage met
suggesties) Waarom juist dit(deze) bijbelgedeelte(n)?
c) hebben jullie een speciale trouwtekst? Waarom juist deze tekst?
d) zijn er mensen of dingen waarvoor jullie in de dienst in het bijzonder willen bidden?
e) zijn er andere dingen die je een plaats wilt geven in de dienst?
f) willen jullie zelf of anderen (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, kinderen) iets doen in de
dienst (bijvoorbeeld: Schriftlezing, gedicht, muziek, zingen)?
g) willen jullie de ringen wisselen in de kerk? (zo ja, niet vergeten mee te nemen op de trouwdag)
h) willen jullie kijken naar de bijlage met ‘modellen voor de dienst van bevestiging en
inzegening van het huwelijk'. Kunnen jullie daar een keuze uit maken?
Kijk ook eens goed naar de vragen die aan jullie gesteld worden: kun je daar van harte "ja"
op antwoorden? (als één van jullie daar moeite mee heeft, bijvoorbeeld omdat hij/zij niet van kerkelijke
huize
is, kunnen we proberen om naar een andere vorm te zoeken; geef dit vóór ons gesprek even aan mij
door, zodat
ik er vast over kan nadenken.)
i) zijn er nog bijzonderheden die voor mij belangrijk zijn om rekening mee te houden
(bijvoorbeeld bepaalde familieomstandigheden, gescheiden of overleden ouders, mensen
die niet gewend zijn in de kerk te zitten, of wat ook maar)?
5. Praktische zaken
a) misschien hebben jullie vragen over de gang van zaken in de kerkdienst, hoe het allemaal
gaat?
b) meestal is het zo dat ik als predikant zorg voor de gedrukte liturgieën (alleen zwart-wit
mogelijk);
maar als jullie daar zelf mee aan de gang willen, of als jullie al met iemand hebben
afgesproken om dat te doen, is dat ook prima; in dat geval moeten we wel even overleggen;
aan jullie het verzoek om (indien van toepassing) de liturgieën van het kerkelijk bureau te
halen, te vouwen en te zorgen dat ze in de kerk komen.
c) als jullie bepaalde illustraties willen opnemen in de liturgie, leg die dan voor mij klaar. Of nog
beter: stel ze mij digitaal beschikbaar.
d) hoeveel liturgieën zijn er nodig (als je 1½ keer het aantal verstuurde kaarten rekent, zit je
meestal wel goed)?
e) van de kerk krijgt het bruidspaar een bijbel als huwelijkscadeau; die wordt tijdens de dienst
aan jullie uitgereikt; in het algemeen is dat een bijbel in de gangbare vertaling (Nieuwe Bijbel
Vertaling), maar als jullie een speciale wens hebben (bijvoorbeeld Groot Nieuws, Het Boek,
Willibrordvertaling, een kinderbijbel, Nico ter Linden, enz.), zeg dat dan even tijdens ons
voorbereidings-gesprek.
Als een ander symbolisch geschenk geldt de huwelijkskaars. Sommigen kiezen ervoor zelf een kaars
te kopen en deze van namen en / of symbolen te laten voorzien. Het is ook mogelijk een kaars van de
gemeente aangeboden te krijgen, al of niet met namen en datum. Overleg dit tijdig met de dominee.
De kaars wordt door het bruidspaar aangestoken aan de paaskaars en is een blijvende herinnering
aan jullie trouwbelofte en huwelijkszegen.
f) tijdens de dienst is er een collecte, bestemd voor de kerk; bedenk met het oog op die
collecte dat je je dankbaarheid en blijdschap ook financieel vorm kunt geven (misschien ook
tegen de achtergrond van wat je totáál aan je trouwdag uitgeeft?), maar ga daar verder in
vrijheid mee om.
Zie voor de financiëie aspecten van huwelijksbijbel en collecte ook de bijlage ‘ZAKELIJKE
VOORBEREIDING OP EEN KERKELIJK HUWELIJK’
g) willen jullie direkt na de dienst al gefeliciteerd worden, vóór in de kerk of in de hal (met name
door mensen die alleen de kerkdienst bijwonen)?

Ten slotte
Dingen waar jullie aan moeten denken:
a) meld je huwelijk z.s.m. aan het Kerkelijk Bureau, tel: 312056 (Indien één van jullie lid is van
een andere kerk, moet je je huwelijk in elk geval van te voren aan die kerk melden);
bij het Kerkelijk Bureau kun je ook terecht voor meer informatie over de financiële kanten
van je kerkelijke huwelijksinzegening.
b) is het kerkgebouw besproken? (dat kan via het Kerkelijk Bureau, Oosterhoutstraat 30, tel:
312056. Een organist kunnen/moeten jullie ook via het Kerkelijk Bureau regelen; als jullie
zelf een organist hebben, even zeggen tegen het Kerkelijk Bureau.)
c) voor bloemen in de kerk en eventuele andere versieringen moeten jullie zelf zorgen; overleg
wel even met de koster
d) een eventuele geluidsopname van de dienst moeten jullie met de koster regelen;
foto’s en/of video-opnamen kunnen gemaakt worden, maar laat het niet al te opzichtig
gebeuren
e) sturen jullie een kaart naar de wijkouderling(en) en/of contactperso(o)n(en)?
OUDERLING: is niet van toepassing in Kloosterveen
CONTACTPERSOON: ………………… / nog niet aanwezig in jullie straat
f) sturen jullie een kaart naar mij?
Tot zover mijn punten. Natuurlijk kunnen jullie zelf ook nog van alles naar voren brengen in ons
gesprek.

bijlagen:
-modellen voor de dienst van bevestigingen inzegening
-suggesties voor bijbelgedeelten in de huwelijksdienst
-suggesties voor liederen
-papier van het kerkelijk bureau:
‘ZAKELIJKE VOORBEREIDING OP EEN KERKELIJK HUWELIJK’

ZAKELIJKE VOORBEREIDING OP EEN KERKELIJK HUWELIJK
- neem contact op met uw wijkpredikant (of een andere gewenste voorganger)
-

maak met hem/haar afspraken over: datum, tijd, plaats en inhoud van de dienst

- neem contact op met de koster van het gewenste kerkgebouw
- maak met hem/haar afspraken over: datum, tijd en aankleding (bloemen) van de kerkzaal
- neem contact op met het Kerkelijk Bureau, Oosterhoutstraat 30, tel. 312056
- deel mee wat uw afspraken zijn met predikant en koster
- verstrek uw persoonlijke gegevens waar het KB om vraagt
- overleg met het KB wie een organist regelt voor de dienst (zelf of KB)
- KB kan zorgen voor een huwelijksbijbel, die u van de kerk cadeau ontvangt, wenst u een
andere uitgave dan de standaard NBV, dan dient u dat met de predikant te overleggen
- KB stuurt u een aantal weken voor de huwelijksdatum een schriftelijke bevestiging van de
gemaakte afspraken

KOSTEN
-

Standaard kost een huwelijk in de Protestantse Gemeente Assen € 250,= . U ontvangt
hiervoor een nota.
Over de bestemming van de collecte kunt u met de predikant overleggen.
Hebt u geen voorkeur, dan is de opbrengst voor de helft voor de kerk en voor de andere
helft voor de diaconie.
Extra kosten: bijvoorbeeld als uzelf kiest voor een duurdere Bijbeluitgave, dan komen de
extrakosten voor eigen rekening.

TROUWEN BUITEN ASSEN
Voor een trouwerij buiten Assen kan een beroep worden gedaan op de Asser predikanten en
ambtsdragers (ouderling, diaken). Als een predikant van de PGA de dienst leidt wordt € 125,= in
rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u een nota.
Reiskosten van predikant en ambtsdrager zijn eveneens voor rekening bruidspaar.
Huur gebouw, diensten organist en evt. predikant van elders dienen door het bruidspaar zelf te
worden geregeld en bekostigd.

Oosterhoutstraat 30 - 9401 NE Assen - tel. 0592-312056 - e-mail: protestantsegemeente@kerkelijkbureau-assen.nl
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MODELLEN VOOR DE DIENST VAN BEVESTIGING EN INZEGENING VAN EEN HUWELIJK
Schema voor een orde van een huwelijksdienst
VOORBEREIDING
binnenkomst onder orgelspel
welkom
aanvangslied
bemoediging en groet
(lied)

of: VOORBEREIDING
binnenkomst onder orgelspel
(lied)
begroeting
bemoediging
lied
kyrie (gebed om ontferming)
glorialied

gebed van de dag / verlichting met de heilige Geest

gebed van de dag / verlichting met de HG

DIENST VAN HET WOORD
lezing(en) uit de bijbel
lied(eren)
verkondiging
lied
HUWELIJKSBEVESTIGING EN -INZEGENING
inleiding
huwelijksvragen (bruidspaar staat)
lied
ringwisseling
gebed en zegen (bruidspaar knielt)
lied (staande)
overhandigen van de huwelijksbijbel
GEBEDEN, GAVEN EN ZEGEN
dankzegging en voorbeden
inzameling van de gaven
slotlied
zegen

of: MAALTIJD VAN DE HEER
dankzegging en voorbeden
nodiging
vredegroet
inzameling vande gaven
gebed over de gaven
tafelgebed
Onze Vader
gemeenschap van brood en wijn
gebed na de maaltijd
slotlied
zegen
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Model 1 (Dienstboek)
Trouwgebed
God, onze Vader, Schepper van de wereld,
Gij hebt vrouwen en mannen
naar uw beeld geschapen
en hun gemeenschap gezegend.
Hun verbond zal een afspiegeling zijn van het Verbond
dat Gij gesloten hebt met uw volk
en steeds opnieuw vernieuwd hebt.
Moge hun liefde een gelijkenis zijn
van de liefde die uw Zoon verbindt met zijn gemeente.
Wij bidden voor dit paar:
zend uw heilige Geest op hen
en verleen hun de volheid van uw zegen,
opdat hun liefde zal groeien en rijpen.
Sta hen bij,
dat zij elkaar sterken in het geloof,
in trouw naast elkaar staan,
lief en leed met elkaar delen.
Geef dat zij in goede dagen U loven,
in zware tijden bij U hulp zoeken,
in heel hun leven uw nabijheid ervaren;
dat zij staande in de gemeenschap van de kerk
een zeker getuigenis geven van U
in de wereld om hen heen.
Mogen N en N in goede gezondheid oud worden
en eenmaal heengaan in vrede
om te delen in de vreugde van het hemelse bruiloftsmaal.
Amen.
of i.p.v. trouwgebed een inleiding:
'In eerbied en vrolijkheid'
Wij zijn samengekomen in eerbied en vrolijkheid
om Gods tegenwoordigheid te zoeken,
om zijn zegen te vragen over het trouwverbond van N en N,
en te delen in hun vreugde.
Onze Heer Jezus Christus,
eens zelf te gast op de bruiloft te Kana in Galilea,
wil nu door zijn Geest bij ons zijn.
De bijbel leert ons dat de verbondenheid van mensen
een gave is van God, de Schepper.
Ja, naar zijn eigen beeld schiep Hij ons,
bijna goddelijk heeft Hij ons gemaakt.
Zo heeft Hij ons bedoeld:
dat mensen zich geven aan elkaar,
heel hun leven,
één van geest en één van lichaam.
Vruchtbaar zullen zij zijn
in liefde en trouw, in vrede en geduld.
Want de Geest van God wil wonen in huis en hart
van hen die Hem voortdurend daarom bidden.
Het huwelijk is gegeven,
opdat jullie elkaar zullen troosten en helpen,
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trouw met elkaar zullen leven
in voorspoed en tegenspoed, in vreugde en verdriet,
en elkaar nooit meer zullen verlaten.
Het is gegeven, opdat jullie elkaar
met verrukking en tederheid zullen kennen.
(Het huwelijk is ook gegeven om kinderen te ontvangen,
en om gezegend te worden door hun tegenwoordigheid in jullie huis.
Jullie zijn geroepen hen op te voeden
in overeenstemming met Gods wil,
en in de geest van het Evangelie van Jezus Christus.)
Gemeente, vandaag bevestigen N en N openlijk
hun keuze voor elkaar
om samen te leven al hun dagen.
Daartoe geven ze elkaar hun plechtige belofte van trouw,
ze leggen de handen ineen
en maken zo hun verbondenheid zichtbaar.
Daarom, N en N/bruid en bruidegom,
bidden wij met jullie op deze dag datje,
gesterkt en geleid door Gods Geest,
zult groeien in waarheid en liefde
voor elkaar en alle mensen, die God op jullie weg brengt.
of andere inleiding:
'Beeld en teken van het verbond'
De mens, door God uit de aarde geboetseerd
en levend op de adem van zijn Schepper,
is geroepen tot gemeenschap met God.
In dit verbond geeft de HERE God de mens
zijn beloften en geboden:
Hij wijst een weg om te gaan, roept een woord om te doen.
In het antwoord van liefde en gehoorzaamheid
ligt de bestemming van de mens.
Zo is hij niet eenzaam tussen hemel en aarde.
Als hij roept, antwoordt de Heer.
Maar God, die voor de mens een helper is,
vond het niet goed dat die mens alleen zou blijven.
Hij schonk hem de dieren,
net als hij uit de aarde genomen.
De mens gaf de dieren namen,
maar tot een hulp die bij hem paste, werden zij niet.
Toen gaf de HERE God die éne aan de mens
die bij hem passen zou.
Zij was als hij, hij was als zij.
In geest en vlees ontmoetten zij elkaar.
Zij riepen naar elkaar
en hoorden blij hun stemmen samenklinken.
Zij gingen hand in hand de toekomst tegemoet.
Dat geheim van mens en mens weerspiegelt op aarde
wie God voor ons wil zijn.
Het samengaan van deze twee mensen
is een teken van liefde,
een beeld van het verbond van God
met alle mensen die Hem als Schepper eren.
Beeld en teken van het verbond van God
met Israël, zijn volk
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en verwijzing naar het bruidsgeheim van de gemeente.
De gedoopte gemeente is immers de bruid van Christus,
die zich aan haar verbonden heeft in liefde
en dit verbond is verzegeld door zijn dood.
Zo is de gemeente de paasbruid van de Messias,
levend door zijn Geest.
'Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam.' (Hooglied 8:6)
Zo wordt de liefde tussen twee mensen
'een gelijkenis van meer dan aards geheimenis'.
De zegen van God zal rusten op zo'n verbond.
Hij schenkt zijn belofte en deelt zijn opdracht mee.
Vreugde, liefde en trouw
zijn de goede gaven van zijn Geest.
God verleent ze aan hen, die elkaar aanvaarden
als een geschenk uit de hemel.
Toekomst en leven is er voor zulke mensen,
en ook voor de kinderen,
die de Heer hun in zijn goedheid wil toevertrouwen.
In het verbond voor het leven beloven mensen elkaar
trouw en liefde,
met eerbied voor elkaars lichaam en geest.
Zij zullen elkaar trouw dienen
en daarmee eer bewijzen aan hun Schepper en Koning.
Zo leven zij toe naar de dag waarop de gemeente van God
de bruid zal zijn van de Messias,
een bruid gesierd met het witte kleed
van de gerechtigheid.
of andere inleiding:
'Metgezel in liefde en trouw'
Vandaag ontmoeten jullie, N en N,
elkaar niet voor het eerst,
integendeel, al zoveel jaar / langer geleden
hebben jullie elkaar gezien
en gaandeweg werden jullie elkaars metgezel,
in liefde en trouw.
Zo gingen jullie tezamen en legden een weg af,
gevoed, zo hebben jullie ervaren,
door de trouwen goedheid van de Eeuwige,
getroost en gescherpt door Gods Geest,
samengebonden door goddelijke liefde.
Vandaag willen jullie luid en duidelijk uitspreken
hoezeer jullie elkaar als een gave ervaren,
een geschenk uit de hemel.
In alle openheid willen jullie hier elkaars naam noemen
als dé metgezel voor de tijd die komt,
om je van God gegeven weg te vervolgen,
om samen geloof, hoop en liefde te delen en uit te stralen.
[Persoonlijke verantwoording]
Dit onderdeel kan, hoeft niet.
Biedt de gelegenheid voor een persoonlijke noot, bijv. een gedicht,
een getuigenis, een dankwoord aan ouders en/of vrienden.
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Toezegging of vragen
Bruid en bruidegom gaan staan en geven elkaar de rechterhand
Toezegging:
man: N,
vrouw: N,
ik aanvaard jou, mijn vrouw,
ik aanvaard jou, mijn man,
als een geschenk
als een geschenk
uit Gods hand,
uit Gods hand,
en ik wil je
en ik wil je
naar het evangelie
naar het evangelie
liefhebben en trouw zijn
liefhebben en trouw zijn
(in goede en kwade dagen,
(in goede en kwade dagen,
in rijkdom en armoede,
in rijkdom en armoede,
in gezondheid en ziekte,
in gezondheid en ziekte,
ons leven lang).
ons leven lang).
De voorganger vraagt vervolgens aan beiden tegelijk
Wilt u zorg en verantwoordelijkheid dragen
voor elkaar
en voor hen die aan u worden toevertrouwd?
Ja, dat willen wij.
of andere toezegging:
De gehuwden zeggen elkaar toe
N, God is mijn getuige
wanneer ik je vandaag
uit de grond van mijn hart zeg
dat ik niet meer zonder je kan.
Zonder jou kan ik niet meer mezelf zijn.
Met grote dankbaarheid denk ik terug
aan de dag dat jij in mijn leven bent gekomen.
Jij bent het beste wat me overkomen is.
Ik zou dan ook niets liever willen
dan dat wij er voor elkaar zullen zijn,
alle dagen die ons samen gegeven zullen worden.
of
Vragen:
De voorganger vraagt aan de man
N, aanvaardt u
uw vrouw N
als een geschenk uit Gods hand
en wilt u haar
naar het evangelie
liefhebben en trouw zijn
(in goede en kwade dagen,
in rijkdom en armoede,
in gezondheid en ziekte,
tot de dood u zal scheiden/
zo lang als u beiden zult leven)?
Ja, van harte (met Gods hulp).
De voorganger vraagt aan de vrouw
N, aanvaardt u
uw man N
als een geschenk uit Gods hand
en wilt u hem
naar het evangelie
liefhebben en trouw zijn
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(in goede en kwade dagen,
in rijkdom en armoede,
in gezondheid en ziekte,
tot de dood u scheiden zal/
zo lang als u beiden zult leven)?
Ja, van harte (met Gods hulp).
De voorganger vraagt vervolgens aan beiden tegelijk
Wilt u zorg en verantwoordelijkheid dragen
voor elkaar
en voor hen die aan u worden toevertrouwd?
Ja, dat willen wij.
of andere vragen:
De voorganger vraagt de gehuwden achtereenvolgens
N, aanvaard je N uit Gods hand
als metgezel je geschonken
Voor nu en de tijd die komt
en wil je hem/haar
met heel je leven liefhebben en trouw zijn
in vreugde en verdriet,
gedragen door Gods liefde?
Wat is daarop je antwoord?
antwoord Ja.
De voorganger vraagt vervolgens aan beiden tegelijk
Willen jullie zorg en verantwoordelijkheid dragen
voor elkaar,
en voor hen die aan jullie worden toevertrouwd?
Ja. dat willen wij.
of andere vragen:
De voorganger vraagt de gehuwden achtereenvolgens
N, belijd je dat je door God zelf
geroepen bent tot liefde en trouw aan N,
en beloof je samen met haar/hem
getrouw te zoeken naar de wil van God,
standvastig te blijven
aan wat de Heer jullie geven zal,
en je te oefenen in het aandachtig luisteren
en daadwerkelijk respons geven
aan elkaar en aan jullie naasten,
en ben je bereid
deze gezamenlijke weg te gaan
totdat de Heer zal komen?
Wat is daarop je antwoord?
antwoord Ja.
[Ringwisseling]
indien de ringwisseling niet op het gemeentehuis heeft plaatsgehad
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man en vrouw tot elkaar
N, draag deze ring als het teken van mijn liefde en trouw.
of voorganger tot het bruidspaar
Draag deze ring als het teken van jullie liefde en trouw.
Gebed (als aan het begin niet het trouwgebed maar een inleiding is uitgesproken) + Zegen
Bruid en bruidegom knielen
gebed:
God van Abraham, Izaak en Jakob,
het huis van Israël hebt U gezegend
zoals U had beloofd
en eeuwig blijft U trouw aan uw verbond.
Wij bidden U:
wil ook dit bruidspaar N en N zegenen
opdat zij samen, verenigd in liefde en trouw,
uit uw verbond mogen leven.
Leg uw hand op hen.
Stel hun huis onder uw hoede
en laat uw vriendelijk aangezicht
voor hen uitgaan
als een licht dat straalt over hun pad.
Ja, zie in goedheid op hen neer
en geef ze vrede op al hun wegen.
Vervul hen met uw heilige Geest,
opdat zij uw zegen mogen ontvangen
in een gelovig hart.
door Jezus Christus. onze Heer.
Amen.
+ zegen:
De God van Israël,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
zal jullie zegenen en behoeden.
opdat jullie in vrede en vreugde samenwonen,
al jullie dagen,
tot zegen van velen.
Amen.
of ander gebed + zegen:
gebed:
God van het verbond,
wij bidden U voor deze beiden, man en vrouw, verbonden in uw naam:
geef hen uw heilige Geest
en help hen
dat zij elkaar tot hulp zullen zijn.
Bewaar en vernieuw hun liefde en trouw door uw nabijheid
en geef hen uw vrede,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
+ zegen:
Wees zo aan elkaar toegewijd
in een heilige verbondenheid
en de zegen van de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest
dale over jullie
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en blijve altijd met jullie.
Amen.
of ander gebed + zegen:
gebed:
Wij prijzen U, God,
Gij hebt de mensen geschapen
tot liefde voor elkaar.
Wij prijzen U, Jezus Christus,
Gij wilt wonen in ons huis en hart.
Wij prijzen U, heilige Geest.
Gij brengt ons in beweging
en vernieuwt onze liefde.
Wij bidden U, zegen N en N, .
schenk hen vrede en vreugde bij elkaar.
Laat hen ademen en leven in uw Geest.
Zo zal hun liefde blijvend en vruchtbaar zijn
en uitstralen naar allen die zij ontmoeten.
Amen.
+ zegen:
Onze lieve God,
die jullie geroepen heeft
om elkaar lief te hebben
en trouw te zijn,
Hij zegene en behoede jullie
en geve jullie zijn vrede
Amen.
of ander gebed + zegen:
gebed:
Almogende en barmhartige God,
Gij hebt de mens geschapen naar uw beeld en gelijkenis.
Gij schenkt de mensen aan elkaar
om door liefde en trouw uw Naam te verheerlijken.
Gij geeft door uw genade
dat wij in het verbond van twee mensen
een afbeelding mogen zien
van de levensgemeenschap van Christus met zijn kerk.
Wij bidden U:
stort uw overvloedige zegen uit over N en N,
vervul hen met uw heilige Geest,
laat uw liefde over hen zijn
als een mantel om hun schouders,
als een kroon op hun hoofd,
als een vuur in hun hart.
Zegen hen in al hun denken, doen en laten,
bij dag en bij nacht,
in vreugde en verdriet,
in rijkdom en armoede,
in leven en in sterven.
Bescherm hen tegen alle onheil,
bewaar hen voortdurend in uw goedheid
en laat hun huis zijn
een woonplaats van vrede en trouw.
Breng hen uiteindelijk thuis in uw hemelse bruiloftszaal,
waar al uw heiligen zich voor altijd verheugen
in uw oneindige liefde.
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Door Christus, onze Heer.
Amen.
+ zegen:
Wees dan gezegend, jullie beiden,
tot één huis verenigd;
ontferm je over alle levende ziel
die God tot jullie zal zenden,
en wees vrolijk voor het aangezicht van Hem
die jullie bewaart op al je wegen
en die niet laat varen
het werk dat zijn hand
aan jullie leven is begonnen.
Amen.
Zingen
Allen staan: het bruidspaar kan geknield blijven
Daarna gaat de gemeente zitten; bruid en bruidegom staan
Overhandiging huisbijbel

14
Model 2 (katern Gereformeerde kerken)
Over het huwelijk
Wij zijn als gemeente bijeen
om het huwelijk van ... en ...
voor Gods aangezicht te bevestigen
en om met hen en voor hen zijn zegen te vragen.
De kerk van Jezus Christus belijdt dat het huwelijk
een door God geschonken mogelijkheid is:
een gemeenschap voor het hele leven,
waarin het aan twee mensen gegeven wordt
elkaar te verblijden en te dienen,
liefde en trouw te schenken en te ontvangen,
in voorspoed en in tegenspoed.
Wanneer een man en een vrouw
hun verbond sluiten in de naam van de Heer
spreken zij tezamen uit
dat zij elkaar in liefde volledig willen toebehoren
en trouw terzijde staan in alle dingen.
Samen zullen zij zoeken naar de wil van God in hun leven.
Samen zullen zij hun taak verrichten
en zorgen voor hun gezin.
Samen zullen zij de kinderen,
als die hun worden toevertrouwd,
voorgaan in het leven met de Heer en zijn gemeente.
Samen zullen zij hun opdracht
in de samenleving aanvaarden
als man en vrouw,
als mensen op weg naar de toekomst van God.
Hun verbondenheid met elkaar is een gelijkenis
van het verbond tussen Christus en zijn gemeente.
Daarom, bruid en bruidegom,
zullen jullie elkaar liefhebben,
zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad.
Zoals Christus zich aan zijn gemeente heeft gegeven,
zo zullen jullie elkaar in liefde dienen,
in wijsheid leiden en helpen,
in geduld elkaar aanvaarden en vergeven.
Alle dingen zullen jullie met elkaar delen,
zonder de ander de vrijheid te ontnemen.
In alle omstandigheden zullen jullie elkaar terzijde staan
zonder de ander te overheersen of slaafs te volgen.
Een hechte gemeenschap zullen jullie vormen,
maar evenzeer zullen jullie beseffen
dat je gezin deel is van een groter geheel;
jullie zullen dus openstaan voor verantwoordelijkheden
buiten eigen huis.
Jullie taken zullen jullie verrichten
en elkaar daarbij helpen,
maar evenzeer zullen jullie ervoor zorgen
dat rust en vreugde hun plaats krijgen
en het leven als geschenk aanvaard wordt.
Zo zullen jullie elkaar bewaren in de dienst van de Heer,
die zichzelf aan ons heeft verbonden
en ons roept tot het grote bruiloftsfeest.
Vraag aan-en antwoord van bruid en bruidegom
(waarbij zij gaan staan en elkaar de rechterhand geven)
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Bruid en bruidegom
belijden jullie
dat jullie in je huwelijk door God zelf geroepen zijn
tot liefde en trouw aan elkaar,
in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede,
in gezondheid en ziekte,
totdat de dood jullie zal scheiden,
en willen jullie samen in zijn naam
je verantwoordelijkheid aanvaarden
voor elkaar
voor hen die jullie worden toevertrouwd
en voor jullie dienst als gezin in de samenleving?
Bruidegom en bruid antwoorden: ja.
Lied
Ringwisseling
Gebed en zegen (het bruidspaar knielt)
Heer, onze God, God van het verbond,
wij bidden U voor deze beiden,
man en vrouw, verbonden in uw naam:
help hen, dat zij elkaar tot hulp zullen zijn;
bewaar en vernieuw hun liefde en trouw door uw nabijheid
in goede en kwade dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.
De God van Abraham, Izaäk en Jacob,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
Hij zal jullie zegenen en behoeden,
opdat jullie in vrede en vreugde zullen samenwonen,
al jullie dagen,
tot zegen van velen.
AMEN.
of
Heer des hemels en der eeuwige liefde,
wij danken U dat deze beiden in elkaar zo grote liefde en trouw hebben gevonden,
dat zij hun levens willen verenigen en samenwonen al hun dagen.
En aangezien wij mensen zonder uw hulp niets vermogen,
bidden wij U, dat Gij hun verleent de genade van uw Heilige Geest.
Help hen om zich met kinderlijk vertrouwen te stellen in uw liefderijke hoede
en in dit hun verbond te bouwen op uw onveranderlijke genade,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
De Vader der barmhartigheid,
die jullie door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft,
verbinde jullie met rechte liefde en trouw
en geve jullie zijn zegen.
Amen.
Lied
Overhandiging van de huwelijksbijbel
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Model 3 (Sytze de Vries)
Inleiding:
Door voor elkaar te kiezen
weten wij ons ook voor elkaar bestemd.
Zo heeft God mensen gewild:
uit liefde gemaakt,
als een geschenk voor elkaar
dat het leven vult en zin geeft.
Door voor elkaar te blijven kiezen
keer op keer
leren wij betrouwbaar te zijn.
Want trouw is het liefste
dat God zelf ons geven wil.
Door opnieuw voor elkaar te kiezen,
wanneer wij elkaar uit het hart dreigen te verliezen,
leren wij vergeven,
het leven te helen
en de toekomst open te houden.
Want blijvende toekomst
is het heilzaamste wat God ons geven wil.
Wij noemen het leven
van God gegeven.
In zijn lange verhaal met mensen
ontdekken wij wegen
waarlangs ook ons samenleven
tot echte bloei komt.
Gaandeweg ontdekken wij
wat het zeggen wil:
voor elkaar bestemd te zijn,
op liefde gebouwd,
de liefde van elkaar,
van ieder mens
met wie wij het leven delen.
Ook jullie mogen je geroepen weten
tot deze bestemming.
Daarom vraag ik jullie om hier –
hardop en ronduit – voor God en zijn gemeente,
met wie je lief zijn als getuigen,elkaar je trouw
voor deze én komende dagen toe te zeggen:
Vraag aan beide partners:
...verlang jij in vriendschap en trouw te leven met ...?
Wil jij hem/haar groot maken met jouw liefde
en eren met je lichaam,
samen huis en haard delen
en hem/haar bewaren voor de eenzaamheid?
Wil je samen leven
in dienst van Gods gerechtigheid,
en samen zijn tot een huis van vrede
voor de mensen?
De belofte:
Voor God en zijn gemeente wil ik, ... (je eigen naam voluit)
hier jouw naam ... (naam van je partner voluit) met liefde noemen.
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Met vreugde vraag ik jou blijvend deelgenoot te zijn
van mijn leven.
Ik beloof met trouw en volharding naast jou te staan
in goede en kwade dagen.
En ik verlang samen met jou de weg te gaan
naar het Rijk van God.
Moge Hij ons daarbij voorgaan!
Lied
Ringwisseling:
Bruidegom: Als teken van liefde en trouw geef ik je deze ring
Bruid: Als teken van liefde en trouw geef ik je deze ring
De zegen:
Laat God, die liefde is,
jullie dragen met kracht,
en zegenen met genade,
jullie bewaren voor elkaar
en maken tot een huis van vrede
voor ons allen.
Amen.
Lied
Overhandiging huwelijksbijbel
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Model 4 (Hans Bouma)
Inleiding:
... en ...,
brood wil je zijn voor elkaar, een dak boven het hoofd,
grond onder de voeten, een wereld, warm en bewoonbaar.
Je hebt elkaar gevonden.
Man en vrouw ben je, je noemt elkanders naam zoals niemand dat doet, onherroepelijk.
Je brengt elkaar aan het licht.
Je deelt in een geheim eindeloos van kracht:
dat je elkaar liefhebt.
Zo heeft God je bedoeld.
Je scheppend naar zijn beeld schiep hij jullie voor elkaar,
tot man en vrouw riep Hij jullie.
Levend voor elkaar, liefdevol en feestelijk,
trouw en barmhartig, vindingrijk en speels,
beantwoorden jullie aan zijn verwachting,
zijn jullie tekenend voor jullie God.
Nog meer is je gegeven.
Als man en vrouw zullen jullie voor je Schepper uitkomen
door je leven van liefde dienstbaar te maken aan deze wereld:
in naam van je liefde zullen jullie je inzetten,
mogelijk met je kinderen, voor een leefbare wereld.
Vraag en antwoord :(het bruidspaar gaat staan)
... en ...,
willen jullie nu ten overstaan van God
en temidden van deze kring van getuigen,
met een ja-woord bevestigen,
dat jullie in de Geest van God elkaar gelukkig wilt maken,
levenslang, onvermoeibaar, geduldig, voortvarend,
onaantastbaar in je overgave,
en dat jullie ook samen willen dienen
tot het geluk van een wereld die nieuw moet worden?
Antw.
JA, VAN HARTE
Lied
Ringwisseling
Inzegening: (het bruidspaar knielt)
Gezegend is God die jullie bij elkaar gebracht heeft.
Kniel dan voor zijn aangezicht en verheug je in zijn zegen.
God is liefde;
Hij schiep jullie naar zijn beeld.
Bidt en je zal gegeven worden;
zoekt en je zult vinden;
klopt en je zal opengedaan worden.
Jullie God overstelpe jullie met liefde,
Hij geve je de kracht en het geloof
om als man en vrouw samen mens te zijn in deze wereld.
Amen.
Lied
Overhandiging huwelijksbijbel
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Model 5 (inleiding van Huub Oosterhuis)
Inleiding:
... en ...,
hier voor het aangezicht van God,
en omgeven door jullie ouders, familieleden en vrienden,
gaan jullie uitspreken, met de stem van je hart en je geweten,
dat je elkaar gekozen hebt voor heel je leven
en dat jullie verbonden willen zijn als man en vrouw.
Het is een nieuwe levensstaat die jullie binnengaan,
een levensgemeenschap in lief en leed, een nieuwe toekomst.
Nog bijna alles van die toekomst is verborgen voor jullie ogen:
je kent nog niet alle geluk en de zorgen die ieder van ons zullen overkomen.
Maar in alles wat er gebeuren kan,
zal jullie huwelijksleven steeds menselijker worden,
wanneer jullie beiden trachten je te spiegelen aan de overgave
waarmee Jezus Christus, onze Heer,
zijn medemensen heeft liefgehad.
Dat Hij Heer is van zijn gemeente, maar ook over jullie leven –
probeer dat zichtbaar te maken in geloof en overgave aan Hem,
wanneer je dag en nacht wilt leven voor elkaars geluk,
met heel je hart,
met heel je verstand,
en met heel je kracht en trouw.
Dat is een hoge roeping en een zware verantwoordelijkheid,
maar ook een bron van vreugde en leven.
En wees niet bang, want God is dichtbij.
Hij heeft de mensen zo gemaakt, dat zij zich willen geven aan elkaar.
Hij heeft in den beginne de mens geschapen, vrouw en man, man en vrouw,
voor elkaars geluk.
Hij heeft zichzelf met hart en ziel toe vertrouwd aan de mensen
en zich verbonden met ieder van ons.
Vanaf dit ogenblik zal Hij op een nieuwe wijze jullie God en Vader zijn,
omdat jullie beiden op een nieuwe wijze mens geworden bent.
God kan voltooien wat jullie vandaag beginnen.
Hij kan je de kracht geven om in liefde naar elkaar toe te groeien,
een leven lang,
en om te rijpen tot sterke en milde mensen,
die samen willen leven voor het geluk van anderen.
Ten teken van jullie geloof in Hem,
ten teken van je eerlijke gezindheid,
ten teken van de overgave aan elkaar en aan God,
zijn jullie hier gekomen.
Vraag en antwoord:
... en ...,
ik vraag jullie op te staan,
elkaar de rechterhand te geven en hier in deze gemeenschap,
voor familie en vrienden en ten overstaan van God
te antwoorden op de volgende vraag.
(het bruidspaar gaat staan)
... en ..,
belijden jullie,
dat jullie in je huwelijk door God geroepen bent
tot liefde en trouw aan elkaar,
in goede en kwade dagen,
in rijkdom en armoede,
in gezondheid en ziekte,
tot de dood je scheiden zal?
En willen jullie samen in Gods Naam
je verantwoordelijkheid aanvaarden voor elkaar,
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voor hen die je worden toevertrouwd
en voor de samenleving waarin je als gezin leeft?
Antw.
JA, DAT WIL IK.
Lied
Ringwisseling
Inzegening: (het bruidspaar knielt)
Weest dan gezegend, jullie beiden, tot één huis verenigd
en weest tot een zegen voor allen
die op jullie pad komen.
Leeft zo tot eer van God en tot vreugde van elkaar
voor het aangezicht van Hem
die jullie bewaart op al je wegen
en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon.
Amen.
Lied
Overhandiging van de huwelijksbijbel
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Model 6 (een model uit de Hervormde kerk)
Inleiding:
Om trouw te zijn aan elkaar,
om elkaar tot genade te zijn,
om elkaar te dragen,
te bevestigen,
om te groeien aan elkaar daarom mogen jullie je aan elkaar binden.
Heb elkaar lief,
maar maak van de liefde geen knellende band.
Zing en dans samen
en wees blij,
maar blijf ook jezelf,
zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn
al doortrilt hen dezelfde muziek.
Laten er tussenruimten zijn in je samen-zijn,
laat de winden des hemels tussen je dansen,
Gods Geest,
om elkaar te bemoedigen
in een niet aflatende inzet tegen onrecht
mensen aangedaan,
opdat er trouw aan de aarde mag ontspruiten,
tot weldaad voor mensen,
opdat er recht mag geschieden,
zodat recht en vrede elkaar zullen mogen kussen
zoals jullie elkaar kussen,
om te leven in vertrouwen op God,
die het leven van mensen omvat,
zodat je nu al mag zingen en dansen,
genietend van het goede dat aan de aarde ontspruit,
om uiteindelijk te rusten
als Hij alle onrecht teniet heeft gedaan,
wij mensen eindelijk mensen zijn.
Vragen:
Willen jullie elkaar helpen
om je eigen roeping in dit leven
dieper te verstaan en daaraan te beantwoorden?
Die roeping is:
elkaar liefde en trouw te bewijzen
in goede en kwade dagen,
in rijkdom en armoed,
in ziekte en gezondheid;
die roeping is ook:
dat je elkaar tot verantwoording roept
en verantwoordelijkheid draagt
voor wie er aan jullie zorgen worden toevertrouwd;
die roeping is tenslotte:
dat je je inzet voor deze samenleving
en wereld,
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waar je deel van bent,
en je daarbij laat gezeggen
door de richting die het evangelie wijst.
Willen jullie
ieder voor zich
én ook samen
met alle kracht en wijsheid je gegeven
die roeping trachten te volgen?
antw.:
ja
Lied
Ringwisseling
Zegen
(bijvoorbeeld een zegen uit één van de andere modellen)
Lied
Overhandiging van de huwelijksbijbel
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Model 7 (Remonstrants)
Inleiding:
Bruid en bruidegom jullie zijn hier gekomen
om elkaar voor God trouw te beloven,
Hij heeft de mens geschapen als man en vrouw,
Hij schenkt jullie het geluk samen te mogen leven
en voor elkaar de allernaaste te zijn.
De liefde is niet sterk genoeg voor heel het leven,
wanneer zij niet gedragen wordt door trouw.
Als God ons heeft aanvaard en ons de wereld toevertrouwt,
dan leven wij uit Hem, wanneer wij ook elkaar aanvaarden.
In Christus komt Gods liefde ons menselijk nabij.
In de liefde mag de ander zijn zoals hij is: zichzelf.
Dient dan elkander in de liefde.
Zo maken jullie elkaar vrij,
om zo te kunnen worden zoals wij bedoeld zijn.
En wat jullie overkomen zal, jullie zijn elkaar tot hulp gegeven.
Staat dan elkander bij, ook als het leven anders wordt,
dan jullie tevoren hadden verwacht.
Het huwelijk is meer dan liefde voor elkaar.
Verbindt je dan om ook voor anderen te leven.
En als jullie het leven mogen doorgeven
en jullie kinderen worden toevertrouwd,
tracht dan zo samen te leven in jullie gezin,
dat jullie kinderen kunnen geloven in de liefde van God en de mensen.
Zo wordt jullie gezin een levenskern
van menselijkheid en vrede.
Bruid en bruidegom,
jullie hebben elkaar ontmoet,
zijn van elkaar gaan houden
en hebben elkaar gekozen, tot man en vrouw,
deze en geen ander.
Voor God en de mensen
zeggen jullie elkaar je leven toe,
in overgave aan de liefde
die nimmer zal vergaan.
Vragen:
Aanvaard je ... (man), voor God en de mensen,
... (vrouw), die je liefhebt als je vrouw?
antwoord: ja
Aanvaard je ... (vrouw), voor God en de mensen,
... (man), die je liefhebt als je man?
antwoord: ja
Wil je ... (man) je aan haar geven en haar bijstaan
In goede en kwade dagen, in voorspoed en tegenspoed
En beloof je haar trouw te blijven,
zo waarlijk helpe je God?
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antwoord: ja
Wil je ... (vrouw) je aan hem geven en hem bijstaan
In goede en kwade dagen, in voorspoed en tegenspoed
En beloof je hem trouw te blijven,
zo waarlijk helpe je God?
antwoord: ja
Lied
Ringwisseling
Zegen:
God neme jullie samen op in zijn eeuwige liefde.
Hij blijft jullie trouw tot in eeuwigheid.
Amen.
Lied
Overhandiging van de huwelijksbijbel
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Model 8: elementen voor een trouwviering van een christen en een niet-christen (Dienstboek)
INLEIDEND WOORD
voorganger
N en N,
samen willen jullie voortaan je weg gaan,
zo hebben jullie uitgesproken.
Voor elkaar wil je er zijn,
in voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid.
In alle openheid en oprechtheid
willen jullie elkaar ontmoeten
en blijven aanspreken,
bedacht op elkaars geluk.
Wanneer wij in de kerk de verbintenis tussen twee mensen vieren,
dan klinken de woorden
liefde, trouw, verbond, vrede.
Wij denken dan aan de liefde van God die wereldwijd ziet
en die gestalte heeft gekregen
in het leven en de dood van Jezus,
aan de trouw waarmee God zich verbindt aan mensen,
zodat zij hun leven als zinvol kunnen ervaren,
aan het verbond dat de Eeuwige met Noach is aangegaan
en dat als een regenboog zich spant over alle mensen,
aan de vrede die al het goede dat de Eeuwige
voor mensen op het oog heeft samenvat,
opdat rust en heil hun toekomst zullen zijn
en er liefde en aandacht, vrolijkheid en vrede
van hen mag uitgaan.
N en N,
jullie komen uit verschillende tradities
en jullie willen samen, en ieder op een eigen wijze,
invulling geven aan deze woorden,
vol respect voor elkaars levensovertuiging.
Hier kunnen beide partners iets weergeven van hun gedachten over de invulling van de kernwoorden
Samen willen jullie je weg gaan.
‘Al gaande wordt de weg gebaand’
luidt de bemoediging voor de pelgrims –
wij bidden dat de lieve God jullie zal zegenen
op jullie levensweg.
Indien beide partners dit verlangen is hier de mogelijkheid tot het ontvangen van een
[ZEGEN]
GEBED
Lieve God,
deze beiden N, en N, hebben voor elkaar gekozen.
Dankbaar zijn zij dat zij elkaar hebben gevonden,
hun liefde ervaren zij als een geschenk.
Zij willen elkaar trouw zijn in goede en kwade dagen.
Laat hun trouw de glans krijgen
van uw trouw aan mensen.
Wil uw licht over hun verbond laten schijnen,
laat hun huis vol worden van uw vrede.
Geef hun moed en vertrouwen voor de toekomst,
dat zij vol creativiteit hun weg uitzetten,
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waarbij de een de ander uitnemender acht dan zichzelf.
Amen.
ALTERNATIEF INLEIDEND WOORD
Komend van verschillende wegen,
is jullie weg vandaag samengekomen in de keuze voor elkaar,
in de liefde die je bij elkaar hebt gevonden,
in het vertrouwen dat je elkaar wilt schenken,
voor een toekomst die onzeker is,
maar die jullie samen tegemoet willen gaan.
Komend van verschillende wegen,
zijn jullie samen naar de kerk gekomen.
Voor de één een plaats met herinneringen en met een vertrouwd gevoel;
voor de ander is de kerk en het geloof een onbeschreven blad.
Jullie respecteren in elkaar deze verschillen,
maar willen toch samen zoeken naar wat jullie daarin verbindt.
Komend van verschillende wegen,
maar samen op de ene weg van jullie liefde,
beseffen jullie hoe kwetsbaar een mensenleven is,
hoe teer de liefde.
Er is geen weg zonder vertrouwen, in je zelf,
in de ander,
in de macht van de liefde die de dood overwint.
Wees daarom niet bang,
maar vertrouw op de Levende God, die wij hier aanbidden.
Hij heeft ons mensen ingesteld op elkaar,
op liefde en vertrouwen,
zoals Hij zelf liefde is en zich verbindt aan mensen.
Hij geeft je de kracht om naar elkaar toe te groeien in liefde,
komend van verschillende wegen,
en om te rijpen tot sterke en milde mensen,
die samen willen leven voor het geluk van anderen.
Om dat vertrouwen uit te spreken en te bevestigen,
zijn jullie hier gekomen,
komend van verschillende wegen,
maar één in het verlangen naar een heel en vervuld bestaan.
Open je daarom voor de kracht van de Levende,
om zegen te ontvangen voor jullie leven en huwelijk,
verbonden met elkaar,
en met allen die vandaag om jullie heen staan,
in geloof, hoop en liefde.
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Model 9
VIERING VAN HET VERBOND als de ene partner niet kerkelijk is

(K.W. de Jong)

Inleiding
De huwelijksbelofte die jullie afleggen, houdt de aanvaarding in van de
opdracht die in het huwelijk besloten ligt.
Voor jou, N., betekent dit, dat jij, levend in het verbond met Christus en
Zijn gemeente, je huwelijk mag beleven als een bijzondere levensperiode,
waar je gestalte wilt geven aan wat God in Christus gegeven heeft in liefde,
vrede, verzoening en geluk. Zijn Geest is voor jou de inspiratie in jouw
relatie tot M. de kracht waardoor jouw leven in deze verbintenis een
bijzondere zin en richting krijgt.
Voor jou, M., betekent dit, dat jij, levend vanuit jouw overtuiging ten
aanzien van mens en wereld, de verantwoordelijkheid aanvaardt voor het geluk
van N. in een wereld, waarin mensen zoekend hun idealen proberen gestalte te
geven. In wederzijdse ontmoeting, elkaar respecterend, niet met het doel
elkaar te overtuigen, maar te getuigen van al datgene wat voor de mens diepe
betekenis en grote waarde heeft, ben je bereid jouw leven aan haar leven te
verbinden.

Vragen:
Uitgaande van deze bereidheid elkaar het ja-woord te geven, wil ik jullie
vragen nu op te staan,
elkaar de rechterhand te geven en in oprechtheid te willen antwoorden op de
volgende vragen:
M., beloof je dat je alles zult doen wat in je vermogen ligt om N. lief te
hebben, haar bij te staan en haar te helpen; haar trouw te blijven in goede
en in kwade dagen, in ziekte en gezondheid, voor je verdere leven? Beloof
je, dat je haar in jullie gezin met elkaar in haar overtuiging zult
respecteren?
N., beloof je, dat je alles zult doen wat in je vermogen ligt om M. lief te
hebben, hem bij te staan en hem te helpen; hem trouw te blijven in goede en
kwade dagen, in ziekte en gezondheid, voor je verdere leven? Beloof je, als
lid van de gemeente van Christus en levend vanuit Zijn liefde, hem te zullen
respecteren in zijn levensovertuiging om zo te bouwen aan het geluk dat
jullie voor ogen staat?
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SUGGESTIES VOOR SCHRIFTLEZINGEN IN EEN HUWELIJKSDIENST
Genesis 1: 26-28
Genesis 2: 18-25
Exodus 33: 12-23
Ruth 1: 15-18
Psalm 37: 1-11
Psalm 127
Prediker 3: 1-15
Prediker 4: 7-12
Prediker 9: 9
Hooglied 8: 6--7
Micha 6: 8
Matteus 6: 24-33
Matteus 7: 24-27
Matteus 13: 44-46
Matteus 19: 3-6
Marcus 12: 29-31 of
Matteus 22: 34-40
Johannes 2: 1-11
Johannes 15: 9-17
Romeinen 13: 8-10
1 Corinthiërs 13
Galaten 5: 13-15
Efeziërs 3: 14-21
Efeziërs 5: 22-33
Filippenzen 1: 9-11
Filippenzen 2: 1-11
1 Johannes 4: 7-21

Schepping van man en vrouw
Het is niet goed dat de mens alleen is
Indien U zelf niet meegaat, doe ons vanhier niet optrekken
Solidariteit
Vertrouw op de Heer
Alles hangt af van Gods zegen
Alles heeft z'n tijd
Twee is beter dan één
Geniet van elke dag met de vrouw/de man die je liefhebt
Het vuur van de liefde
Leefregel
Maak je niet bezorgd, zoek eerst Gos Koninkrijk
Het fundament van je levenshuis
De ware schat
Wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet
Het grote gebod
De bruiloft in Kana
Het gebod van de liefde
Liefde is de vervulling van de wet
Het ‘hooglied van de liefde’
Dien elkaar door de liefde
De liefde van Christus
Man-vrouw relatie als beeld voor relatie Christus-gemeente
Gebed om overvloedige liefde om te onderscheiden waar het op aan
komt
De gezindheid van Christus
God is liefde, Gods liefde werkzaam in ons

Uiteraard zijn er nog wel meer mogelijkheden.
Je kunt ook denken aan een bijbelgedeelte of bijbelverhaal wat je altijd erg mooi gevonden hebt of
waardoor je je in het bijzonder voelt aangesproken.
Bedenk dat er meerdere bijbelvertalingen bestaan en dat het dus mogelijk is uit een andere vertaling
te lezen dan de gebruikelijke.
Ook andere teksten/verhalen zijn mogelijk. Zolang er in elk geval maar één gedeelte uit de bijbel
gelezen wordt.
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Huwelijksliederen
Naast de vele liederen die in een huwelijksdienst gezongen kunnen worden, is er een aantal
specifieke liederen voor een huwelijksbevestiging.
-In het Liedboek voor de kerken zijn het de gezangen 367, 368 en 369.
Ook in andere bundels staan huwelijksliederen. Bijvoorbeeld:
-Zingende Gezegend van A.F. Troost:
lied 240 (melodie gez. 477)
Gaat heen in vrede,
handen vol zegen,
hartverwarmend voor iedereen!
Wie zich wil geven,
die vindt het leven niemand leeft voor zichzelf alleen.
Weest allerwegen
elkaar ten zegen,
te allen tijde
vol medelijden,
elkander toegewijd in lief en leed tot alle dromen
zijn uitgekomen:
de bruiloftsgasten
niet langer vasten,
maar met Gods vrolijkheid zijn overkleed.

Zingt opgetogen,
God in den hoge,
wijn en spijzen heeft Hij bereid.
Hij zal u leiden,
staat u terzijde
ook als eenmaal de dood u scheidt.
Loopt alles tegen,
niets rooft zijn zegen,
kunt gij niet verder,
Hij is uw herder prijst Hem hartstochtelijk en weest verblijd!
Klapt in uw handen,
laat lampen branden,
dansen de voeten:
eens zal begroeten
de bruid haar bruidegom - in eeuwigheid!

Lied 241 (melodie: ps. 118)
Het is uw goedheid, Heer der heren,
dat wij tot hier gekomen zijn;
uw daglicht zal de koude keren,
liefde verwarmt als zonneschijn!
Grenzeloos groot is uw genade,
onpeilbaar uw barmhartigheid;
God zij geloofd om al zijn daden vol is ons hart van vrolijkheid.

Nieuw is zijn goedheid, elke morgen,
nieuw is zijn goedheid, elke dag;
zeg dan vaarwel uw laatste zorgen,
zegen, mijn ziel, uw God - en lach!
Zijn liefde leidt u door het leven
en maakt gelukkig man en vrouw;
Hij heeft zijn jawoord u gegeven groot is, o God, uw goede trouw!

Lied 243 (melodie gez. 415)
Lof zij de Heer, Hij noemt bij name
deze twee mensen, man en vrouw:
heden brengt Hij hun handen samen,
hier geven zij hun woord van trouw.
Wijs hen de weg,
Heer Jezus, leg
uw handen op hun hoofd:
de trouw die Gij belooft.

Hoe blijven zij elkaars beminden,
hoe blijft er liefde die niet eist,
hoe blijft geluk altijd te vinden
als Gij niet zelf de weg ons wijst?
Ga met hen mee
in wel en wee,
omring hen, man en vrouw,
met liefdevolle trouw!
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Lied 244(melodie gez. 434)
1 Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen, 2 Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen,
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en
branden zorgen;
stralende zon,
Gij houdt de wacht,
van onze liefde de bron,
en ook al dreigt soms de nacht,
de toekomst ligt in uw handen!
reeds glanst het licht van de morgen.

3 Heer, houd ons vast als wij toch uw geboden 4 Vader, U loven wij - draag ons door schade en schande,
vergeten
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven
en van vergeving en vrede niet meer willen weten;
branden;
kom dan met vuur Christus, ons licht,
uw liefde, louter en puur,
op wie ons hart is gericht,
kent lengte, hoogte noch breedte.
ons leven ligt in uw handen!

lied 245 (melodie ps 136)
na de onderwijzing:
Welkom, bruidegom en bruid,
spreek voor God uw ja-woord uit,
geeft elkaar de rechterhand liefde houdt uw trouw in stand.

na het ja-woord:
Geeft elkaar in deze kring
hand en hart, uw naam, uw ring;
draagt die tot de dood u scheidt,
toonbeeld van verbondenheid.

na de inzegening:
Lof zij Vader, Zoon en Geest,
looft Hem op dit bruiloftsfeest.
Hij verbindt u, man en vrouw,
in uw liefde glanst zijn trouw.

na het gebed des Heren:
Gods gemeente, Christus' bruid,
roep vandaag uw vreugde uit,
loof de Heer met hart en mond:
God blijft trouw aan zijn verbond

na de ringwisseling:
Maakt u klein voor God de Heer,
knielt hier naast elkander neer.
Hij die u zijn hart belooft
legt zijn handen op uw hoofd.

-Hans Bouma, Zingenderwijs:
blz 52 (melodie ps 150)
Opdat elk zijn hoogheid deelt
schept God mensen naar zijn beeld,
man en vrouw spreekt Hij hen uit,
woord voor woord en huid aan huid,
één van vlees en één van adem.
Groot is God die vreugde schept,
mensen voor geluk bestemt,
man en vrouw zijn ja en amen.

Prijst God die uw namen riep,
maakt uw leven tot een lied,
doet elkaar de liefde aan,
noemt elkander bij de naam,
opdat God zich in u vinde.
Hij verblijdt zich in uw trouw,
u bent voor Hem man en vrouw,
Hij verkoos u tot beminden.

-Zingt Jubilate
662 (melodie gz 369 of gz 416)
God, die ons aan elkaar
als wijn te drinken geeft,
zendt op het feest die daar
het zoet geheim van heeft:
Hem die geheel ons zijn
herschept, en zie 't is goed,
die water maakt tot wijn,
vreugde in overvloed.

O Gast, Gij Zoon van God,
o wijnstok sterk en fris,
waaraan wij ripen tot
elkanders lafenis.
Gij maakt uw bloed tot wijn,
wijn tot ons hartebloed:
wij moeten dronken zijn
van elkaars overvloed.

O Geest van God bewaar
ons altijd bij de Heer
bewaar ons bij elkaar,
verbind ons meer en meer,
opdat wij vrolijk zijn,
gezond van ziel en bloed,
en bij uw bruiloftswijn
leven in overvloed.
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-Alles wordt nieuw
III,19
1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

2 Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
refrein

refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

3 Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.
refrein

4 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar,
schrijf het op alle wegen:
refrein

-Evangelische Liedbundel
165 (melodie gz 300)
1 God heeft Adam diep doen slapen,
uit zijn rib een vrouw gebouwd,
want Hij heeft de mens geschapen
met een hart dat minnen zou.
Over beiden wil Hij waken
met zijn goedheid en zijn trouw!

2 Nu hebt gij uw woord gegeven
aan elkaar, met eigen mond.
Laat dit jawoord heel uw leven
voor u zijn een vast verbond.
In de hemel is 't geschreven
omdat God het zelf verstond.

3 Heer, wij bidden om uw zegen,
wil dit bruidspaar gadeslaan.
Laat z'elkander toegenegen,
telkens weer uw stem verstaan.
Ga hen voor op al hun wegen,
doe hen schuilen in uw naam.

4 Ga uw weg in goed vertrouwen,
God heeft u zijn kracht beloofd.
Op zijn woorden kunt gij bouwen,
wees voor andre stemmen doof.
Hij alleen zal u behouden,
blijf Hem volgen in geloof.

-Een lied van Sytze de Vries (Tussentijds 48)
(melodie gz 459)
1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

4 Liefde waagt zichzelf te geven, 5 Liefde laat zich voluit schenken
ademt op van goede trouw.
als de allerbeste wijn.
Liefde houdt ons in het leven
Liefde blijft het feest gedenken
waarop Gij ons hebt gebouwd.
waarop wij Uw gasten zijn.

3 Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!
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-Zingenderwijs lied 31 (tekst: Ineke Lautenbach, melodie gz 290)
Dit is een dag van groot geluk,
vol liefde voor elkaar.
Denk hier met warmte aan terug
steeds weer, van jaar tot jaar.

En komt er eens een koude tijd,
van onbegrip vervuld,
raak daarin dan jezelf niet kwijt,
want liefde heeft geduld.

Vaak is het vuur net niet te klein
en wakkert het weer aan.
Moge jullie vuur voldoende zijn
om het leven mee te gaan.

-Zingenderwijs 181 (tekst: Alfred Bronswijk, melodie gz 483)
Zoals de sterren in de nacht
van de morgen zingen
en van de toekomst die straks wacht
op Gods zegeningen.
Wees zo trouw,
man en vrouw
liefde om het leven
aan elkaar gegeven.
-En zo zijn er ongetwijfeld nog meer liederen

Zoals de wegen van 't bestaan
naar de verten lopen,
om hier de toekomst in te gaan
van gelovig hopen,
wees zo saam,
in Gods naam,
aan elkaar gegeven
liefde voor het leven.

