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Wij zijn hier als gemeente bijeen voor de bevestiging van het huwelijk van NN en NN, want het is
goed, dat het huwelijk van de gelovigen, dat voor de burgerlijke overheid als Gods dienares
gesloten is, ook in de samenkomst van de gemeente van Christus bevestigd wordt en dat om
Gods zegen wordt gebeden.

De instelling van het huwelijk

Nu wij in de naam van de Heer Jezus Christus tot de bevestiging van jullie huwelijk overgaan,
doen wij dat in de overtuiging dat het huwelijk een inzetting van God is als gemeenschap voor het
hele leven, waarin man en vrouw liefde en trouw, hulp en toewijding van elkaar ontvangen.
Toen God de mens als zijn evenbeeld geschapen had, sprak hij: "Het is niet goed dat de mens
alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past".
De Heer God schiep toen een vrouw, bracht haar tot de man en zegende hen beiden in overvloed.
En Adam zong, toen God Eva bij hem bracht: "Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente,
mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd".
Deze hechte band tussen man en vrouw houdt in dat zij een eigen gezin gaan vormen. Daarom
zal, zo lezen we in de Bijbel, een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten
aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Jezus zegt over deze eenheid en heiligheid van
het huwelijk: "Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden". Daarom zullen wij het
huwelijk niet gedachteloos of impulsief aangaan, maar daarbij eerbiedig zijn tegenover God en in
dankbaarheid hem dienen in de blijde zekerheid, dat hij het is die zijn hulp en bijstand zal geven.

Het doel van het huwelijk

We luisteren nu naar wat de Bijbel ons leert over het huwelijk, opdat jullie samen volgens de
richtlijnen van Gods Woord zullen leven, om zo zijn onmisbare zegen voortdurend te kunnen
ervaren.
Ten eerste is het de uitdrukkelijke wil van God, dat jullie elkaar trouw zullen blijven in alle
omstandigheden. De één zal de ander helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en
eeuwige leven behoren.
Wees in voorspoed dankbaar en eenvoudig; in tegenspoed geduldig, en geloof dat God in al jullie
behoeften zal voorzien, zowel geestelijk als materieel. Toon de wereld de zegen van een christelijk
huwelijk opdat anderen, die de Heiland niet kennen, jaloers zullen worden op jullie geloof en in
alles duidelijk zal zijn, dat Christus het Hoofd van jullie huis is.
Ten tweede leert de Bijbel ons dat jullie je kinderen, wanneer God jullie daarmee wil zegenen,
zullen opvoeden in de kennis van Gods Woord en van Jezus Christus als hun persoonlijke
Verlosser en Heer.



De wederzijdse verantwoordelijkheid in het huwelijk

Ten derde mogen jullie nooit uit het oog verliezen dat jullie je aan elkaar moeten onderwerpen, uit
ontzag voor Christus. De verhouding tussen man en vrouw binnen het huwelijk wordt in de Bijbel
vergeleken met de verhouding van Christus, de Bruidegom, tot zijn gemeente, de bruid. Paulus
wijst er dan op, dat Christus zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor haar prijsgegeven heeft om
haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden.
Daarom: heb elkaar lief met de liefde die we van Christus leerden. Hij is in zijn liefde
onvoorwaardelijk trouw en hij vraagt dat ook van jullie. Zijn liefde is gevende liefde en dat zullen
jullie ook van elkaar moeten merken. Bovenal bewees hij ons vergevende liefde en in alle dagen
die nog volgen zul je ook vergeving tegenover elkaar nodig hebben.
Als de zorgen van het leven op jullie afkomen, mag je er samen mee naar de Heer gaan. Draag
elkaar zo in het gebed, dat de levensader van een christelijk huwelijk is.
Leef samen naar al Gods geboden, opdat jullie huwelijk een huis op de rots mag zijn. Laat Christus
je Heer zijn, opdat de deuren van het huis open zullen zijn voor je naaste. En laat Gods Geest erin
wonen, zodat hij jullie kracht geeft om je taak als christenen te vervullen, thuis, in de gemeente en
in de samenleving.

De huwelijksbeloften

Opmerking: er zijn twee vormen. Je kunt ja zeggen op de vragen, of elkaar de beloften toezeggen.
Beide zijn hieronder afgedrukt.

Als vraag

N.N., geloof je dat jij N.N. uit Gods hand hebt ontvangen? Beloof je hier, voor God en zijn
gemeente, in liefde voor N.N. te zorgen? Beloof je hem/haar nooit te verlaten, maar hem/haar
trouw te blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, tot de
dood jullie zal scheiden? Beloof je in het huwelijk vanuit het evangelie te leven?

Als belofte

Ik, N.N., geloof dat ik jou, N.N., uit Gods hand heb ontvangen. Ik beloof hier, voor God en zijn
gemeente, in liefde voor jou te zorgen. Ik zal je nooit verlaten, maar je trouw blijven in goede en
kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood ons zal scheiden. Ik
beloof in ons huwelijk vanuit het evangelie te leven.

Vanaf hier beide versies gelijk

Wees ervan verzekerd, dat God de Heer jullie samengevoegd en door zijn genade tot deze heilige
staat van het huwelijk geroepen heeft.

(Als teken van jullie trouw nodig ik je uit elkaar de ring te geven)

Kniel nu neer om de zegen van de Heer te ontvangen.
De Vader van alle barmhartigheid vervulle jullie met zijn genade, verbinde jullie beiden met
oprechte liefde en trouw en geve jullie zijn zegen. Amen.


