
72. BOUWSTENEN VOOR EEN HUWELIJKSCATECHESE

2  Bouwstenen voor
een huwelijkscatechese

 ‘Alles wat tot nu toe gezegd is, zou onvoldoende zijn om het evangelie van het huwelijk en het 
gezin tot uitdrukking te brengen als we geen bijzondere aandacht besteden aan de liefde. We 
kunnen immers geen weg van trouw en wederzijdse gave aanmoedigen als we de groei, ver-
sterking en verdieping van de liefde in het huwelijk en het gezin niet stimuleren. De genade van 
het huwelijkssacrament is inderdaad vóór alles bestemd om de liefde van de echtgenoten te 
vervolmaken. Ook hier blijkt dat “al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzet-
ten – als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij 
daarop te kunnen beroepen – als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets” (1 Kor 13,2-3).’ (Amoris 
Laetitia, 89)

Drie thema’s worden in deze ‘bouwstenen voor de huwelijkscatechese’ uitgewerkt:  
• het geschenk van de liefde, over vrijheid en trouw
• de helende kracht van de liefde, over conflict en vergeving. 
• de liefde die doet kiezen, over vruchtbaarheid en levenskeuzes. 

De uitgewerkte catecheses willen de koppels de kans geven om liefde en geloof met elkaar 
te verbinden in hun huwelijks- en gezinsleven. Om die verbinding mogelijk te maken,  
klinken er tijdens elke bijeenkomst drie ‘woorden’. Na een welkom wordt het eerste woord 
aan het koppel gegeven: hoe beleven zij de realiteit van de liefde? Daarna komt het Woord 
van de Bijbel: hoe spreekt de Bijbel over God en zijn liefde voor de mens? En tot slot klinkt 
het woord van de liturgie: hoe komt de liefde tijdens de huwelijksviering in woord en gebaar 
aan bod? Er is ook telkens een kort gebedsmoment voorzien.

De bouwstenen voor huwelijkscatechese zijn gemaakt voor een groep koppels maar daarbinnen zijn ook 
momenten van individueel werk of uitwisseling per koppel voorzien. Uiteraard kunnen deze catecheses 
ook gebruikt worden in individuele begeleiding van verloofden.

 


