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1. Inleiding 
 
Als je behang gaat uitzoeken, krijg je weleens van die 
‘stalenboeken’ mee. Of folders van allerlei zaken en 
mogelijkheden om thuis eens rustig te bekijken en met elkaar 
te overleggen wat je zult kiezen. 
Op dergelijke manier krijg je dit boekje mee. Het is bedoeld 
om met elkaar na te denken over hoe je met elkaar om wilt 
gaan in je huwelijk. Je trouwdag is een begin en 
markeringspunt van steeds weer opnieuw samen-leven. 
 
 

 
 
Jullie trouwen in de kerk – het evangelie van Jezus Christus is 
voor jullie dus richtinggevend (zie hoofdstuk VI). Maar hoe ziet 
een christelijk huwelijk eruit? 
Welke uitgangspunten en normen heb je? 
In een bespreking (III) van het huwelijksformulier (II) vind je 
hierover wat aantekeningen en gespreksvragen. Wellicht kun 
je hierdoor samen tot een gesprek komen. 
De huwelijksvragen komen aan de orde (IV) en de praktische 
zaken rondom de eigenlijke dienst (V). Het verband tussen 



trouwen in de kerk en het meeleven met een christelijke 
gemeente, is in het eerste gesprek met de predikant mogelijk 
al aan de orde geweest. Waarschijnlijk ben je op die manier 
aan dit boekje begonnen. 
Een weergave van wat daar aan de orde is geweest vind je 
achterin (VI). 
Met wat aanwijzingen voor de predikant(e) besluit dit boekje 
(VII). 
Hopelijk kom je met behulp van dit gespreksboekje tot een 
goed nadenken over de wezenlijke waarden in je relatie met 
God, met elkaar, en met anderen. 
Een feestelijke en goede voorbereiding gewenst! 

  



II. Het huwelijksformulier 
 
Bestaat er een christelijk huwelijk in tegenstelling tot een 
‘gewoon’ huwelijk? 
Als je naar de kerk gaat en aan tafel bidt – vorm je dan een 
christelijk gezin? 
Aan de buitenkant bekeken, kan het zo lijken.  
Toch is er meer over te zeggen. 
 
Het gaat allereerst om een huwelijk tussen twee mensen, 
waarvan beide –of één van beide- het geloof belangrijk vind. 
In je manier van leven, van denken en doen, wil je Jezus 
Christus volgen. 
Dus ook in je manier van samen-leven; in je relaties met 
anderen. 
De bijbel geeft op verschillende plaatsen ‘aanwijzingen’ voor 
menselijke relaties. 
Wat het huwelijk betreft, is dat op een rijtje gezet in een 
zogenaamd ‘formulier’. 
In de vorm van een ‘les’ wordt naar voren gebracht wat de 
verschillende kanten zijn van het bijbelse denken over het 
huwelijk.  
Er zijn verschillende huwelijksformulieren in gebruik, maar 
inhoudelijk draait het om dezelfde zaken. 
Hier gaan we uit van het formulier dat in 1969 door de 
Hervormde Raad voor Kerk en Gezin en de Gereformeerde 
Kerken in Nederland werd voorgesteld. 
Zo’n formulier is een feestelijke belijdenis: zó kan het! En 
tegelijk is het een appèl om er serieus aan te werken: zó 
verwacht God het. 
Lees het formulier eens aandachtig door: 
wat val je op, wat is je eerste indruk? 
Daarna zullen we het wat uitvoeriger bespreken. 
  



Huwelijksformulier 
 
Wij zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van n.n en n.n 
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 wordt gegeven elkaar te verblijden en te dienen, 
liefde en trouw te schenken en te ontvangen, in voorspoed en 
tegenspoed. 
Wanneer een man en 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 ze hun taak verrichten en zorgen voor 
hun gezin. Samen zullen zij de kinderen die hun worden 
toevertrouwd voorgaan in het leven met de Heer en zijn 
gemeente. Samen zullen ze hun opdracht 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, zult u elkaar liefhebben zoals 
Christus zijn gemeente heeft liefgehad. Zoals Christus zich 
aan zijn gemeente heeft gegeven, zo zult u elkaar in liefde 
dienen, in wijsheid leiden en helpen, in geduld elkaar 
aanvaarden en vergeven. Alle dingen zult u me elkaar delen, 
zonder de ander de vrijheid te ontnemen. In alle 
omstandigheden zult u elkaar terzijde staan, zonder de ander 
te overheersen of slaafs te volgen. 
Een hechte gemeenschap zult u vormen, maar evenzeer zult 
u beseffen dat uw gezin deel is van een groter geheel; u zult 
dus openstaan voor verantwoordelijkheden buiten eigen huis. 
Uw taken zult u verrichten en elkaar daarbij helpen, maar 
evenzeer zult u ervoor zorgen, dat rust en vreugde hun plaats 
krijgen, en het leven als geschenk wordt aanvaard. Zo zult u 
elkaar bewaren in de dienst van de Heer, die zichzelf aan ons 
heeft verbonden en ons roept tot het grote bruiloftsfeest.  
 


