
51.  DE HUWELIJKSZONDAG

1  De huwelijkszondag

De zondagsviering is een ideaal moment om verloofden uit te nodigen en hen te laten kennismaken 
met de geloofsgemeenschap. Op dat moment immers komt de hele vierende gemeenschap samen, als  
lichaam van Christus. Zeker voor koppels die wat verder afstaan van de Kerk is het van belang hen daar 
hartelijk en gastvrij te ontvangen.
Enkele tips om koppels een mooie kerkervaring te laten beleven:

Een warm welkom:

• Een huwelijkszondag wordt best voorzien in de ‘tijd door het jaar’. Wordt er op de parochie 
‘catechese op zondag’ georganiseerd, dan zijn dat ideale momenten om een huwelijks- 
zondag te plannen. Het kan ook gelegenheid bieden om reeds gehuwde koppels met elkaar 
in gesprek te brengen.

• Een fijne, persoonlijke uitnodiging helpt koppels om zich welkom te voelen. 
• Als er tijdens de viering een aparte kinderwoorddienst voorzien is, krijgen koppels met  

kinderen daarover best op voorhand wat informatie. 
• Breng de parochianen op voorhand op de hoogte van de aanwezigheid van de huwelijks- 

kandidaten. Dat maakt dat ze ook werkelijk verwacht zijn.
• Koppels zullen zich sneller thuis voelen wanneer ze de vertrouwde gezichten van de  

begeleidende huwelijkscatechisten ontdekken bij het binnenkomen van de kerk.
• Vraag aan de koppels tijdig aanwezig te zijn. Zo is er nog ruimte voor een welkom van de 

voorganger en de catechisten en kunnen eventueel nog enkele afspraken over het verloop 
van de viering gemaakt worden. 

Aandachtspunten in de viering:

• Bij de intredeprocessie kunnen (enkele) koppels voor de priester uit gaan.
• Bij het welkomstwoord drukt de voorganger zijn dankbaarheid uit voor de aanwezigheid van 

mensen die in het huwelijk willen treden. Hij nodigt iedereen uit om samen te bidden en  
te vieren: de liefde beleven en bezingen als een Godsgeschenk.

• Bij de homilie wordt waar mogelijk de link gelegd tussen het evangelie en het huwelijk,  
als beeld van Gods verbond met ons.

• Er kan een voorbede voorzien worden voor de gehuwde koppels, voor de koppels die zullen 
huwen en voor mensen die moeten leven met een gebroken relatie. Bijvoorbeeld:

Voor de koppels die zich voorbereiden op het huwelijk
dat ze, vertrouwend op de liefde die van God komt,
mogen verder groeien naar een ja-woord voor het leven.
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Voor de gehuwden
dat ze elkaar elke dag meer beminnen 
dat hun huwelijk een levend getuigenis van Gods liefde moge zijn.

Voor mensen die moeten leven met het verdriet van een gebroken relatie
dat ze zich gedragen mogen weten door de liefdevolle zorg van velen
en bemoediging ervaren in Gods barmhartigheid.

• Indien koppels dit wensen kunnen ze meehelpen met de misdienaars tijdens het aanbren-
gen van de offergaven. 

• Na de homilie kunnen de koppels naar voor geroepen worden en kan de priester een zegen-
gebed over hen uitspreken.

 Koppels worden hiervoor bij name genoemd en uitgenodigd om op de onderste trede voor 
het altaar plaats te nemen, met het gezicht naar het altaar. De voorganger, die voor hen gaat 
staan, vraagt eerst een moment van stilte en strekt dan zijn handen over hen uit terwijl hij 
bidt:

God,
we vragen uw zegen over deze mensen.
Laat uw aanwezigheid bij hen wonen,
nu zij het voornemen uitspreken om
een sacrament in onze kerk te ontvangen.
Laat uw liefde hen begeleiden,
op deze voorbereidingsweg daarnaartoe.
Laat uw kracht hen sterken,
wanneer twijfel of vragen hen overvallen.
Laat uw wijsheid hun hart vervullen,
zodat ze uw woord steeds beter leren kennen.
Laat uw zegen rusten op hen,
en op allen die hen zullen begeleiden.
We vragen het u,
gelovend in uw woord,
hopend op uw kracht,
gesterkt door uw liefde.
Amen.

Tips voor verdere ontmoeting met de parochie 

• Een glaasje na de viering geeft ruimte tot verdere ontmoeting.
• Waar dit haalbaar is, kan na de viering een maaltijd georganiseerd worden. Dat geeft de  

mogelijkheid om de dag verder te zetten met een catechesemoment. Zo is bijvoorbeeld  
een catechese over de huwelijksliturgie (zie verder) zeker passend. 

God, onze Vader
wij behoren U toe en
ons leven rust in uw handen.
U laat ons nooit alleen 
en met U aan onze zijde hebben
wij niets te vrezen.
Zegen vandaag N en N die zich
op het huwelijk voorbereiden.
Zend hen uw licht tegemoet
opdat ze zien dat ze voor elkaar gemaakt zijn.
Bescherm hen op de weg die ze samen gaan,
opdat ze deze tijd van voorbereiding
in liefde met elkaar beleven.
Opdat zij, vertrouwend in U en in elkaar,
met meer zekerheid naar elkaar toegroeien.
Door Christus onze Heer. 
Amen
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