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HET HUWELIJK IS EEN GESCHENK 
Wij zijn hier bij elkaar rondom NAAM en NAAM  
om samen met hen Gods zegen te vragen voor hun huwelijk.  
 
Het huwelijk is een geschenk van God.  
Toen God de mens geschapen had, 
dacht Hij: ‘Het is niet goed,  
dat de mens alleen is.’ (Genesis 2:18a) 
Daarom maakt Hij een helper voor de mens die bij hem paste  
en Hij bracht haar bij de mens.  
In haar ontmoette de mens zijn gelijke, 
iemand met wie hij onverbrekelijk verbonden was. 
‘Daarom’, zo zegt de Bijbel, ‘zal een man  
zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen 
en zij zullen samen één zijn.’ (Genesis 2:24) 
God heeft een eenheid op het oog voor het hele leven. (Matteüs 19:3-10) 
Alleen zo vormt het huwelijk een afspiegeling 
van de eenheid tussen Christus en de kerk. (Efeziërs 5:21-32) 
Dat maakt het huwelijk tot een ‘groot geheimenis’. (Efeziërs 5:32) 

 
Nog steeds bindt God mensen in liefde aan elkaar, 
met het doel dat zij samen werkelijk één zijn, 
ook vandaag: 
 
Bruid en bruidegom, 
door het huwelijk dat jullie vandaag  
sluiten in de naam van de Heer, 
behoren jullie elkaar toe. 
Jullie worden door God aan elkaar gegeven,  
om elkaar gelukkig te maken,  
en om elkaar trouw te steunen en te helpen, 
in alle dingen die het dagelijks leven  
én het eeuwige leven betreffen.  
Heb elkaar lief met de liefde van de Heer. 
‘Hij heeft zich voor de kerk prijsgegeven,’  
om haar ‘in al haar luister’ bij zich te nemen. (Efeziërs 5:25-27)  
Zo moeten jullie alles voor elkaar overhebben: 
Laat de ander stralen;  
laat de ander tot zijn recht komen.  
  
Samen mogen jullie de taak aanvaarden  
die God de mensen gaf:  
te zorgen voor zijn wereld. (Genesis 1:28-31)  
Wees zorgzaam voor alles wat en iedereen die 



aan jullie worden toevertrouwd 
en wees een voorbeeld in het leven met God. 
Besteed goede zorg aan je gezin, 
en als jullie kinderen mogen krijgen, 
vertel hen dan van de liefde van Christus. 
Vergeet daarbij niet  
dat jullie gezin ook deel uitmaakt van  
een grotere gemeenschap.  
Jullie dragen ook verantwoordelijkheid 
voor de medemens in nood, 
voor de gemeente van Christus 
en voor de maatschappij.  
Zoek samen 
naar wat God daarin van jullie vraagt.  
 
Zoals Christus het hoofd is van de kerk,  
zo is Hij ook het hoofd van jullie beiden 
en de Heer van jullie huis.  
Vertrouw in alles op Hem 
en ga samen Zijn toekomst tegemoet. 
 
TROUWBELOFTES 
N, aanvaard jij, 
je vrouw N 
als een geschenk uit Gods hand 
en wil jij haar 
naar het evangelie 
liefhebben en trouw zijn 
in goede en kwade dagen, 
in rijkdom en armoede, 
in gezondheid en ziekte, 
tot de dood jullie zal scheiden? 
Ja, van harte (met Gods hulp) 
 
Willen jullie zorg en verantwoordelijkheid dragen 
voor elkaar 
en voor hen die aan jullie worden toevertrouwd? 
Ja, dat willen wij 
 
Of (bruid en bruidegom spreken trouwbelofte uit):   
Ik aanvaard jou, mijn man/vrouw, NAAM,  
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, 
tot de dood ons zal scheiden. 
 
RINGWISSELING 
v.: Draag deze ring als teken van jullie liefde en trouw  


