
 Huwelijksvoorbereiding met een missionair en 
meer initiërend karakter 

 Huwelijksvoorbereiding als een weg van 
geloofsverdieping 

God komt naar ons toe in de huwelijksliturgie in het 

verbond dat bruid en bruidegom sluiten: verleden, heden en toekomst. 

Onthaal | Bruid en bruidegom als gasten in de liturgie. 

Liturgie als heilig en mysterievol  gebeuren: geloof, hoop en liefde. 

Bestaande partituur met eigen persoonlijke accenten: niet alles in het misboekje. 

Woorddienst | 2 of 3 Bijbellezingen en homilie als brug van Woord naar leven. 

Ondervraging: 3 vragen () 

Trouwbelofte: bruid en bruidegom trouwen elkaar in God 
Ik wil je man/vrouw zijn 

en ik beloof je trouw te blijven 

in goede en kwade dagen, 

in armoede en rijkdom, 

in ziekte en gezondheid. 

Ik wil je liefhebben en waarderen 

al de dagen van mijn leven. 

Kerkelijke bevestiging   
(voorganger als officiële getuige)  

Ringen | huwelijkskaars | huwelijksregister 

Voorbede  

Huwelijkszegen | God komt met zijn liefdeskracht  
aanwezig in het huwelijkssacrament. 

Eucharistieviering of Woord– en gebedsviering? 

Muziek en zang: wie goed zingt, bidt dubbel. 

Kerk en geloofsgemeenschap | pastoor of diaken 

 Liefde en geloof verder voeden (≠ initiatieven) 

Gastvrijheid - een hartelijk onthaal 

 Onthaal- en kennismakingsgesprek 

 Administratief luik en pastoraal luik 

 Bijzondere situatie? 

Voorbereidingstraject in 3 inhoudelijke stappen 

 Geloven - Trouwen - Vieren 

Werkvormen voor de samenkomsten  

 Variatie in de werkvormen 

 Samen bidden en samen aan tafel gaan 

Begeleider zijn  

 Dialogaal gebeuren in een veilig kader 

 Ruimte scheppen, respectvol beluisteren en open getuigend spreken 

 Geen superkoppels 

 ‘Doorleefde’ samenwerking 

De plaatselijke geloofsgemeenschap (huwelijkszondag, zegengebed, voorbede, geschenk…) 

Een huwelijk voor God en zijn Kerk steunt op een aantal stevige 
pijlers met een diepe betekenis: uitdrukkelijk ‘ja’ op 3 vragen. 

1. Geloven - God en mens liefhebben (1-14) 
De betekenis en invulling van christen-zijn vandaag 

2. Trouw(en) - Elke dag ja zeggen  
aan elkaar (15-26) 

Een christelijk huwelijks– en gezinsleven 

3. Vieren - De liefde ingezegend (27-45) 
Voorbereiding van de huwelijksliturgie 

4. Pastorale aandachtspunten 
en suggesties (46-62) 

Huwelijkssluiting 

Tot slot - Huwelijksbegeleiding 

Dromen van een duurzame relatie en een gelukkig gezinsleven:  beminnen  
en bemind worden als diepmenselijke verlangens die zin geven aan het leven. 

Verschillende aspecten van liefde tussen mensen en ervaringen van broosheid. 

Een jawoord voor het leven en een liefde die koppels overstijgt en draagt. 

De liefde van man en vrouw als beeld van het verbond van God met zijn volk. 

De drie-ene God is zelf een en al persoon-in-relatie: Vader, Zoon en Heilige Geest.  

Het Hooglied van de liefde (1 Kor 13, 4-7):  de weg van de liefde.  

Paus Franciscus en 3 sleutelwoorden in AL 133: dank je wel, alsjeblieft, het spijt me. 

Liefhebben met Gods kracht en genade doorheen mensen  
die nabij zijn of in het gebed en de sacramenten.  

Blik op Jezus die vandaag als werkelijk aanwezig en nabij wordt ervaren.  

Christen-zijn is leven in verbondenheid met God. 
Waar God ontmoeten? 

Het gebed als zuurstof van christenen.  

Vele wegen om geloof en christen-zijn te beleven. 

Liefde en jawoord voor het leven als teken van Gods genade. 

Trouwen doe je elke dag opnieuw 

1. Zijn jullie in alle vrijheid en met de volle instemming van jullie hart naar 
hier gekomen om met elkaar trouwen? 

 Dynamische vrijheid | Trouw en onverbreekbaarheid van het huwelijk 

2. Zijn jullie bereid als gehuwden elkaar lief te hebben en te waarderen 
al de dagen van je leven? 

Liefde als werkwoord: onderlinge communicatie | Rol van de getuigen 

3. Zijn jullie bereid kinderen als een geschenk uit Gods hand te 
aanvaarden, hen in jullie liefde te laten delen en hen Jezus en zijn kerk 
te leren kennen? 

Diverse invullingen van vruchtbaarheid | Openheid voor kinderen    
Onvervulde kinderwens | Opvoeding in het christelijk geloof  
Waarden, visie en keuzes | De roeping van het huwelijk      


