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Inhoud en voorwoord
Opzet van een mogelijke liturgie
Praktische informatie
Vier inleidingen op de huwelijksbevestiging, met vraagstelling
Vijf voorbeelden van een huwelijkszegen

Hallo,
Je hebt een huwelijksmap in handen.
Pure interesse?
Of zijn er trouwplannen? Zo ja, fijn en alvast gelukgewenst!
De huwelijksmap is bedoeld als hulp voor een ieder die zich oriënteert op een
kerkelijke huwelijksbevestiging.
Na dit voorwoord tref je een opzet van een trouwdienst aan.
Zo zou dat ongeveer kunnen.
Daarna volgt de praktische informatie over het trouwen in onze kerkelijke gemeente.
Deze map is gericht op kerkelijk gebruik.
Voor andere mogelijkheden: praat eens met een voorganger.
Vanaf pagina 6 volgen enkele inleidingen op de huwelijksbevestiging, vier verschillende.
De bedoeling is dat jullie tot een doordachte keuze komen.
Mogen jullie ook nog iets heel anders inbrengen?
Ja, in gesprek brengen mag zeker, maar deze vier zijn, niet zonder reden, door ons
geselecteerd.
Met elke inleiding is een vraagstelling aan het bruidspaar of een trouwbelofte door het
bruidspaar verbonden.
Tenslotte staan op pagina 10 enkele zegenteksten, ter keuze voor de huwelijkszegen
in de dienst.
Ter voorbereiding op de trouwdienst en de gesprekken daarover met de voorganger
is natuurlijk nog veel meer te doen!
Wat zal het thema van de dienst worden, en dus welk Bijbelgedeelte wordt gelezen?
En wat wordt er gezongen?
Hoe stellen jullie je de trouwdienst muzikaal gezien eigenlijk voor?
Gaan jullie zelf of anderen (familieleden, vrienden) ook iets doen in de dienst?
Intussen, een eigen creatieve bijdrage wordt zeker op prijs gesteld.
Moge deze map de lezer(es) inspireren bij de voorbereiding op de trouwdienst.

Bodegraven, zomer 2014

Voorgangers:

ds. Bram Tack
ds. Leo Webbink

ds. Bram Tack, Bourgondischelaan 34, 2411 KJ Bodegraven,  645351, bramtack@hetnet.nl
ds. Leo Webbink, Oostwijk 11, 3461 GP Linschoten,  06 36 25 68 08, web.leo@hetnet.nl
Voor meer gegevens zie de colofon van KERKMAG of onze website www.pge.nu
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LITURGIE
bij de kerkelijke bevestiging en inzegening
van het huwelijk van:
...............................

en

................................

plaats - datum - tijd
orgelspel
(als bruidspaar, voorganger en kerkenraadsleden binnenkomen gaan allen staan)
lied
bemoediging en groet (hierna gaan we zitten)
lied
gebed
overhandiging huwelijksbijbel
lezing
lied
lezing
lied
verkondiging
lied
inleiding
lied
huwelijksvraag
ringwisseling
gebed en zegen (bruidspaar knielt)
lied
(gedicht/muziek?)
gebeden, besloten met gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’
inzameling
lied
zegen, beantwoord met gezongen ‘Amen’

orgelspel
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Voorganger
Graag tijdig contact opnemen met de predikant.
In de regel zal dit de wijkpredikant van de bruid of de bruidegom zijn.
Organist
Aan de Emmaüsgemeente zijn meerdere organisten verbonden.
Jan Slappendel, Kleienburg 1, 615870, j.slappendel@casema.nl
Dick Broere, Raaigras 22, 615129, dbroere@hetnet.nl
Gijsbert Kok, Eendrachtsweg 2, 650701, g.kok@freeler.nl
Johan Kooiman, Beemdgras 11, 617630, johanjkooiman@hotmail.com
Jaap van Leeuwen, Brasem 31, 617951, leeuwen.jaapvan@planet.nl
Dirk Jan Warnaar, Molenstraat 66, Zwammerdam, 740216, info@warnaarstudio.nl
Sjaak Warnaar, Prinsenstraat 86, 612555, 06 57 98 83 92, warnaarmuziek@me.com
Arjan A. van Vliet, Prinses Beatrixstraat 6, 612959, 6vlietjes@hetnet.nl (Dorpskerk)
Kerkgebouw
De kerkgebouwen van de Emmaüsgemeente zijn beschikbaar: Salvatorkerk, Ontmoetingskerk
en Lutherkerk. Reserveren kan via de beheerders; zie de website, tabblad gebouwen
Kosten
Onze kerkenraad rekent voor een trouwdienst geen kosten,
vraagt wel een bijdrage als een bruidspaar geen lid van Emmaüs is.
De collecte in de dienst is bestemd voor het kerkenwerk.
Aanschrijfnaam
Na jullie huwelijk gebruikt Emmaüs de standaard-aanschrijfnaam dus: dhr. en mevr. Jansen de Vries. Als je dat anders wil, meld dat dan even aan het kerkelijk bureau / ledenadministratie.

(zie de website)
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INLEIDING 1
(NHK en GKN 1969)
Wij zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van N. en 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 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 met hun leven.
Samen zullen zij hun taak verrichten en zorgen voor hun gezin.
Samen zullen zij de kinderen zo die aan hen 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,
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 met 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 aanvaard wordt.
Zo zult u elkaar bewaren in de dienst van de Heer,
die zichzelf aan ons heeft verbonden
en ons roept tot het grote bruiloftsfeest.
HUWELIJKSVRAGEN:
(Bruid en bruidegom staan op en geven elkaar de rechterhand.)
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, zolang jullie beiden leven zullen,
en willen jullie samen in Gods naam
je verantwoordelijkheid aanvaarden voor elkaar,
voor hen die jullie worden toevertrouwd,
en voor jullie dienst als gezin in de samenleving?
Wat is daarop jouw antwoord?
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INLEIDING 2
“In eerbied en vrolijkheid”
(DIENSTBOEK voor de Protestantse Kerk in Nederland deel 2, pagina 723-726)
Wij zijn samen gekomen 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, 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 dat je,
gesterkt en geleid door Gods Geest,
zult groeien in waarheid en liefde voor elkaar
en alle mensen, die God op jullie weg brengt.
TOEZEGGING of VRAGEN
Bruid en bruidegom gaan staan en geven elkaar de rechterhand
Man
N.
Ik aanvaard jou, mijn vrouw,
als een geschenk uit Gods hand,
en ik wil je naar het evangelie liefhebben en trouw zijn
in goede en kwade dagen,
in rijkdom en armoede,
in gezondheid en ziekte,
ons leven lang.
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Vrouw
N.
Ik aanvaard jou, mijn man,
als een geschenk uit Gods hand,
en ik wil je naar het evangelie liefhebben
en trouw zijn
in goede en kwade dagen,
in rijkdom en armoede,
in gezondheid en ziekte,
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
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,
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
in goede en kwade dagen,
in rijkdom en armoede,
in gezondheid en ziekte,
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
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INLEIDING 3
Bruid en bruidegom,
jullie zijn gekomen om voor de Allerhoogste jullie trouw aan elkaar te betuigen;
voor God en de mensen elkaar jullie leven toe te zeggen.
Jullie hebben elkaar ontmoet, zijn van elkaar gaan houden en hebt elkaar gekozen.
Dit geluk brengt jullie in de diepte van het leven en raakt de grond van ons bestaan.
Zo geloven wij dat God de mens geschapen heeft, elkaar tot een partner en dat de liefde de
vervulling is van het bestaan, de zin van het leven. Zo zijn jullie voor elkaar bestemd
en heeft Hij jullie een mens gegeven om voor te leven.
Daarom is het huwelijk, het samenleven van man en vrouw,
verbonden met lichaam en ziel om zo elkaars allernaaste en hulp te zijn.
Nu jullie elkaar gevonden hebben willen jullie je met hart en ziel voor elkaar inzetten.
Weest bereid elkaar te nemen zoals jullie zijn.
Hoe zou een mens aan de hoogste verwachting van de liefde kunnen beantwoorden?
Aanvaardt elkaar daarom, zoals God ook ons aanvaardt, ook al hebben wij het er niet naar
gemaakt.
Is de vergeving niet het geheim van de liefde, die blijft?
Geef de ander de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn. In die liefde kunnen wij worden, zoals we
bedoeld zijn. Weest elkaars steun en toeverlaat in al wat jullie zal overkomen.
Sta niet alleen voor elkaar in, maar ook voor andere mensen.
Stel het huis van jullie liefde open, zodat er iets uitgaat van jullie,
want het huwelijk is meer dan de liefde;
het is een roeping in deze wereld en een verantwoordelijkheid voor de toekomst.
In de diepe zekerheid van de liefde, en in groot vertrouwen willen jullie ja zeggen tot elkaar.
Hoe zou je je geliefde kunnen verzekeren van je trouw, een leven lang, tenzij met Gods hulp,
in overgave aan Zijn liefde die nooit zal vergaan.
VRAGEN:
Bruidegom:
N.
Ik wil jou nemen tot mijn vrouw
Jij bent voor mij de mens
naar wie ik intens heb uitgezien,
die door God voor mij geschapen is.
Ik zal goed voor je zijn, ik zal je liefhebben,
ik zal je trouw blijven in goede en kwade
dagen,
in rijkdom en armoede, in ziekte en
gezondheid.
Je kunt op mij rekenen, altijd,
zolang ik leven mag.
En voor de kinderen die God, naar ik hoop,
mij door jou zal schenken zal ik een goede
vader zijn en ik zal hen opvoeden,
zoals Jezus het van ons verwacht.

Bruid:
N.,
Ik wil jou nemen tot mijn man.
Jij bent voor mij de mens
naar wie ik intens heb uitgezien,
die door God voor mij geschapen is.
Ik zal je liefhebben, ik zal je eren en bijstaan,
ik zal je trouw blijven in goede en kwade
dagen,
in rijkdom en armoede, in ziekte en
gezondheid.
Je kunt op mij rekenen, altijd,
zolang ik leven mag.
En voor de kinderen die God, naar ik hoop,
mij door jou zal geven zal ik een goede
moeder zijn en ik zal hen opvoeden,
zoals Jezus het van ons verwacht.
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INLEIDING 4
“Metgezel in liefde en trouw”
(DIENSTBOEK voor de Protestantse Kerk in Nederland deel 2, pagina 778-779)
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 trouw en 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.
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:
Wilt u zorg en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar
en voor hen die aan u worden toevertrouwd?
Ja, dat willen wij
of
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 te 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
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HUWELIJKSZEGEN
(Bruid en bruidegom knielen, de voorganger legt de gehuwden de handen op)
a.

(NHK en GKN 1969)
De God van Israël
de Vader van onze Heer Jezus Christus.
Hij zal u zegenen en behoeden,
opdat u in vrede en vreugde samenwoont,
al uw dagen,
tot zegen van velen.
Amen.

b.

(priesterzegen Numeri 6: 24-26, NBV.)
Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u
doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat
toewenden en u vrede geven.

c.

(DIENSTBOEK voor de Protestantse Kerk in Nederland deel II pagina 782)
Onze lieve God die u geroepen heeft
om elkaar lief te hebben
en trouw te zijn,
Hij zegene en behoede u
en geve u zijn vrede.
Amen.

d.

De God van Abraham en Sara,
de God van Isaäk en Rebecca,
de God van Jacob, Rachel en Lea,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
Hij moge met jullie gaan op de weg die je gekozen hebt,
Hij behoede jullie liefde voor elkaar
en voor de mensen die je in je leven ontvangen zult,
Hij zegene jullie huis
tot een plek van vrede en vreugde
al jullie dagen,
zodat je velen tot een zegen kunt zijn.
Amen.

e.

(God van liefde, variant van een tekst uit de RK-liturgie)
De God van liefde zegene jullie samenzijn.
Hij zegene jullie jullie handen, dat ze geopend zijn om te omarmen.
Hij zegene jullie ogen, om te zien wat in de ander is,
Hij zegene jullie monden, om goede en ware woorden te spreken.
Hij zegene jullie oren, om de verborgen vragen van de ander te verstaan.
Hij zegene jullie voeten, om een weg van leven te gaan
Zo zij God jullie tot zegen en zo mogen jullie tot zegen zijn.
Amen.
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