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Formulier voor de kerkelijke bevestiging van het huwelijk
1
 

 

Wij zijn hier bij elkaar om als gemeente het huwelijk van … en ….aan de Here op te dragen 

en Hem om Zijn zegen te vragen. Laten we eerst luisteren naar de Bijbel om te horen wat God 

in Zijn Woord over het huwelijk zegt. 

 

Het huwelijk is niet door mensen bedacht. Het is een instelling van God. God, onze Vader, die 

hemel en aarde heeft geschapen, schiep ook de mens als man en vrouw.
2
 Het is niet goed - zo 

sprak Hij - dat de mens alleen blijft; Ik zal iemand maken die bij hem past, als een hulp 

tegenover hem
3
. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn 

vrouw, en die twee zullen één zijn.
4
 Die eenheid komt tot stand wanneer een man en een 

vrouw elkaar trouw beloven voor het leven.
5
 Deze huwelijksbevestiging vindt plaats ten 

overstaan van God en Zijn gemeente en is daarmee een publieke gebeurtenis.
6
 Daarin wordt 

de band tussen beiden rechtsgeldig voor God en mensen. Het is een verbond voor het leven! 

Het huwelijk is zowel een geschenk als een opdracht. Gods zegen rust op ieder huwelijk waarin 

man en vrouw samen luisteren naar de stem van de Here.
7
  

Sinds de ongehoorzaamheid van Adam en Eva
8
, het eerste mensenpaar, is ook het huwelijk, 

Gods mooie geschenk aan de mensen, geschonden. Maar God is oneindig bewogen met ons 

mensen en heeft Zich niet teruggetrokken. Zo heeft Hij de eenheid in het huwelijk willen 

herstellen en blijft Hij Zijn zegen geven. Jezus Christus, Gods Zoon, onze Here, heeft het 

huwelijk als een instelling van zijn Vader bevestigd. Dat liet Hij onder andere zien door 

aanwezig te zijn op een bruiloft in Kana
9
 en juist op die bruiloft deed Hij Zijn eerste teken.  

Hij benadrukte dat het tegen Gods wil is dat gehuwden hun verbond verbreken.
10

 Hij zei: Zo 

zijn ze niet meer twee, maar één vlees. Wat God heeft samengevoegd mag de mens niet 

scheiden.
11

 Daarom wordt er ook van jullie als man en vrouw verlangd dat jullie met Gods 

hulp je voor jullie huwelijk inzetten, elkaar niet in de steek laten, maar trouw blijven.
12

  

 

De Here God heeft het huwelijk immers juist bedoeld als bron van grote vreugde. 

Man en vrouw mogen elkaar in liefde toebehoren en genieten van wat God hun daarin geeft. 

Deze liefde tussen man en vrouw wordt in het Hooglied uitbundig bezongen.
13

  Ze is 

fonkelender dan wijn en zoeter dan honing. Geen stortvloed van water kan het vuur van de 

liefde blussen. En omdat de liefde zichzelf niet zoekt,
14

 zullen de geliefden niet uit zijn op hun 

eigen belang, maar op het belang van de ander.
15

 Als man en vrouw is het je opdracht er voor 

elkaar te zijn en om de ander trouw te steunen en te helpen in alle dingen die naar Gods wil 
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zijn, zowel in het dagelijks leven als ook in de relatie met God.
16

 Luister hierbij naar wat God 

in de Bijbel zegt en bid samen voor je huwelijk. 

 

In de Bijbel wordt de relatie tussen man en vrouw gespiegeld aan de relatie tussen Christus en 

Zijn gemeente.
17

 Tot de man wordt gezegd: Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn 

gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen.
18

 En tot 

de vrouw wordt gezegd: Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de 

man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van Zijn gemeente.
19

 Omdat we 

in Jezus Christus ons voorbeeld hebben, begrijpen we dat niet de een de ander moet 

overheersen of slaafs volgen.
20

 Maar man en vrouw zijn aan elkaar gegeven om elkaar aan te 

vullen en in liefde te dienen. Daarom wordt in datzelfde gedeelte tot man en vrouw samen, en 

tot de hele gemeente, gezegd: wees elkaar onderdanig uit eerbied voor Christus.
21

 

 

Daarnaast wil Christus door het huwelijk de mensheid en ook Zijn gemeente bouwen, met het 

oog op de komst van Zijn koninkrijk. Wanneer de Here God jullie huwelijk zegent met 

kinderen, ontvang ze dan als een kostbaar geschenk uit Zijn hand.
22

 Laat in jullie zorg en 

liefde als vader en moeder het beeld van God zien.
23

 

Als gehuwden leef je niet alleen voor elkaar of je gezin. De Here geeft jullie ook een plaats in 

kerk en samenleving. Als man en vrouw behoren jullie je in te zetten voor de leden van 

Christus’ gemeente en voor alle mensen die God op jullie weg plaatst.
24

  

 

Ook is het huwelijk gegeven opdat iedere man met zijn eigen vrouw en iedere vrouw met haar 

eigen man zo leeft als God het bedoeld heeft. In het huwelijk mag geen derde de plaats van je 

man of vrouw innemen, noch in je daden, noch in je gedachten. Ons lichaam is een tempel 

van de Heilige Geest; verontreinig die niet.
25

 

Jullie zijn aan elkaar gegeven en behoren elkaar toe. Ga in liefde en in respect met elkaar om. 

Vergeef elkaar
26

 zodat je kunt blijven communiceren met God en met elkaar.
27

 

 

Het huwelijk is dus niet zomaar iets. Laten we er daarom niet oppervlakkig mee omgaan; het is 

een geschenk van God waarbij Hij betrokken wil zijn.
28

 Benader het met een heilig ontzag voor 

God en met vertrouwen op Hem.  

 

Dat neemt niet weg, dat ieder huwelijk als gevolg van de zonde ook te kampen krijgt met 

zorgen, moeite en verdriet.
29

 Toch mogen man en vrouw leven in het vaste vertrouwen dat 

God voor hen blijft zorgen in alle omstandigheden. Want de Here belooft dat Hij nabij is
30

 en 

dat Hij in liefde wil vergeven. Hij die u roept is getrouw; Hij zal het ook doen.
31
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Trouwbeloften 

Willen jullie nu gaan staan en elkaar de rechterhand geven. 

 

………….(man)  

verklaar je hier voor God en ons allen als getuigen, nu je    

………….. 

tot je vrouw genomen hebt, in liefde voor haar te zorgen, haar geborgenheid te geven en in alles 

het goede voor haar te zoeken? Zal je haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en 

kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de 

dood jullie zal scheiden? Beloof je zo in je huwelijk heilig met haar te leven overeenkomstig het 

evangelie? 

-Wat is daarop je antwoord? …………. 

 

………..(vrouw)  

 verklaar je hier voor God en ons allen als getuigen, nu je  

……… 

tot je man genomen hebt, in liefde het leven met hem te delen? Beloof je hem te helpen en voor 

hem te zorgen in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zal je hem nooit verlaten, maar hem trouw 

blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat 

Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je zo in je huwelijk heilig met hem te 

leven overeenkomstig het evangelie? 

- Wat is daarop je antwoord? …………. 

 

Het bruidspaar knielt 

 

Gebed voor het bruidspaar 

Barmhartige God en Vader, die ….. en ….. tot elkaar hebt gebracht en door de band van het 

huwelijk hebt verenigd, wij bidden U dat zij onder Uw hoede samen door het leven mogen 

gaan.  

Wil hen de genade geven, dat zij door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar 

toegroeien, verbonden in de eenheid van het geloof.  

Schenk hun de kracht van Uw Heilige Geest, opdat zij als man en vrouw in hun gezin leven 

naar Uw goddelijke wil.  

Heilig de band die hen verenigt tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot een 

getuigenis voor anderen en tot eer van Uw heilige Naam. 

Wil ons verhoren, Here, om Jezus Christus’ wil. Amen. 

 

Zegen voor het bruidspaar 

De  Here zegene jullie en Hij behoede jullie,  

De Here doe Zijn aanschijn over jullie lichten en zij jullie genadig, 

De Here verheffe Zijn aangezicht over jullie en geve jullie Zijn vrede. Amen. 
 

Het bruidspaar wordt staande een zegenbede toegezongen 

 

Hierna gaan de aanwezigen zitten 
32

 
 

De huwelijksbijbel wordt aangeboden. 
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 Eventueel kan het bruidspaar elkaar de ringen geven, als teken van liefde en trouw 

 


