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 Het huwelijk, goed nieuws 
 

Op weg naar een kerkelijk huwelijk1 

 

INLEIDING 

 

1. Een nieuwe methode voor een nieuwe realiteit 

 

De situatie van de koppels die wensen te trouwen voor de Kerk is veranderd. Koppels die 

vandaag bij de Kerk aankloppen, zijn over het algemeen weinig of niet vertrouwd met het 

geloof en de geloofsgemeenschap. Voor sommigen vormt de voorbereiding op hun huwelijk 

een eerste kennismaking met het geloof en met de Kerk. Die nieuwe realiteit vraagt om een 

vernieuwing van de huwelijksvoorbereiding.  

 

De vernieuwing die we voorstellen, steunt op vier pijlers. 

 

1. Een gastvrij onthaal dat concreet wordt in de waardering van de weg die koppels tot 

dan toe hebben afgelegd. 

2. Een toegankelijke catechese die koppels aan het woord laat en die naar het hart van 

de christelijke liefde gaat. 

3. Een welwillende begeleiding die catechese en (huwelijks)liturgie verbindt en die een 

kennismaking met de gemeenschap beoogt. 

4. Een traject op maat dat koppels kansen biedt tot verdieping van hun relatie en van het 

geloof. 

 

2. Een weg begaanbaar maken 

 

Toekomstige echtgenoten verlangen te huwen omdat ze elkaar graag zien. Vanzelfsprekend is 

de liefde voor elkaar het vertrekpunt op de weg die naar een kerkelijk huwelijk leidt. Tijdens 

de huwelijksvoorbereiding wil de Kerk de koppels uitnodigen om te huwen opdat ze elkaar 

graag zouden zien. Huwen voor de Kerk gaat verder dan zeggen dat je elkaar graag ziet. Het is 

een genade en een engagement. Het is een wederzijds jawoord. Het is een belofte. Dat 

jawoord is er in voorspoed en gezondheid maar het zal ook ziekte en tegenslag moeten 

overwinnen.  

 

                                                           
1 De methode van huwelijksvoorbereiding die hier wordt voorgesteld, is geïnspireerd door PASTORALE 
FAMILIALE DU DIOCÈSE DE VERSAILLES (2014). Le mariage, une bonne nouvelle. Repères pour un itinéraire de 
préparation au sacrement. Bayard: Paris. Ze is een antwoord op de aansporing van de paus en de bisschoppen 
van België om werk te maken van een vernieuwde huwelijkscatechese. Zie daarvoor o.a. Amoris laetitia (2016); 
Pastorale brief bij Amoris laetitia (2017). Verklaring van de bisschoppen van België, nr. 41; Liefde en geloof 
verbinden (2018). Verklaring van de bisschoppen van België, nr. 42. Voor meer info over Amoris laetitia, de 
pastorale brief en de brochure van de bisschoppen van België verwijzen we graag naar de website van 
Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal, www.kerknet.be/trouwen-voor-de-kerk/artikel/amoris-laetitia 
 

http://www.kerknet.be/trouwen-voor-de-kerk/artikel/amoris-laetitia
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Een goede huwelijksvoorbereiding reikt een weg van verdieping aan en maakt die weg ook 

begaanbaar door ontmoeting met de geloofsgemeenschap (haltes) en catechese op maat van 

het koppel (bijeenkomsten). 

 

3. Drie haltes en drie bijeenkomsten 

 

De methode voorziet drie haltes waarbij kennismaking met de geloofsgemeenschap centraal 

staat en drie bijeenkomsten waarbij de verdieping van de liefde de focus is. De drie haltes 

beschouwen we als een minimum van een goede huwelijksvoorbereiding. 

 

3.1. De haltes 

 

De haltes vormen contactmomenten tussen het koppel en de geloofsgemeenschap. Ze vinden 

in de regel plaats in de federatie of de pastorale eenheid. 

 

  3.1.1. Eerste halte: een gastvrij onthaal 

 

De eerste ontmoeting van het koppel met een gewijde bedienaar of met een medewerker van 

de parochie is gastvrij en hartelijk. Het doel van de ontmoeting is kennismaken en het schetsen 

van de huwelijksvoorbereiding. 

 

  3.1.2. Tweede halte: een huwelijkszondag 

 

De toekomstige echtgenoten krijgen de kans om de geloofsgemeenschap en de andere 

koppels die zich op het huwelijk voorbereiden te ontmoeten. 

 

  3.1.3. Derde halte: het huwelijksdossier en de huwelijksviering 

 

De pastoor (of medepastoor of diaken) vult het canonieke gedeelte van het huwelijksformulier 

in. Het pastoraal gedeelte van het huwelijksformulier kan ook door de voorganger van de 

huwelijksviering worden ingevuld. Voor de huwenden is er een invulblad, een 

voorbereidingsblad/aandenken bij het invullen van het pastoraal gedeelte van het dossier. Dit 

kan (o.a.) vorm krijgen door een terugblik op de voorbereiding. Samen met de voorganger 

krijgt de huwelijksviering concreet vorm. 

 

3.2. De bijeenkomsten 

 

De bijeenkomsten zijn kansen voor het koppel om, onder begeleiding, liefde en geloof te 

verbinden2. De bijeenkomsten kunnen op diverse manieren worden aangeboden: individueel 

als koppel en begeleid door een ander koppel of een medewerker van de parochie; samen 

met een groep koppels, begeleid door een team van huwelijksvoorbereiders, lokaal 

georganiseerd in de federatie of pastorale eenheid; of bovenlokaal op het niveau van het 

decanaat of het bisdom. 

                                                           
2 Liefde en geloof verbinden (2018). Verklaring van de bisschoppen van België, nr. 42. 
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Om de verbinding te maken tussen liefde en geloof enerzijds en tussen catechese en liturgie 

anderzijds, klinken er tijdens elke bijeenkomst drie ‘woorden’. 

Ten eerste, het woord van het koppel: hoe beleven zij de realiteit van de liefde? 

Ten tweede, het Woord van de Bijbel:  hoe spreekt de Bijbel over God en zijn liefde voor de 

mens? 

Ten derde, het woord van de liturgie: hoe komt de liefde tijdens de huwelijksviering in woord 

en gebaar aan bod? 

 

Tijdens elke bijeenkomst wordt er bij één bijzondere dimensie van de liefde stilgestaan.  

 

3.3. De thema’s van de bijeenkomsten 

 

De eerste bijeenkomst handelt over het geschenk van de liefde, over vrijheid en trouw. 

 

De tweede bijeenkomst gaat over de helende kracht van de liefde, over conflict en vergeving. 

 

De derde bijeenkomst gaat over de liefde die doet kiezen, over vruchtbaarheid en 

levenskeuzes. 

 

De drie dimensies van de liefde worden in de verwerking verbonden met de drie woorden die 

volgens paus Franciscus het huwelijks- en gezinsleven (en het levensgebed) typeren: 

dankjewel, sorry, alsjeblieft.  

 

‘In het gezin moeten drie woorden gebruikt worden. Ik wil het herhalen, drie woorden: 

alsjeblieft, dankjewel, sorry. Drie sleutelwoorden! Als men in een gezin niet heerszuchtig is en 

vraagt alsjeblief, als men in een gezin niet egoïstisch is en men leert dankjewel zeggen, als 

men zich in een gezin bewust is van het aangerichte kwaad en sorry kan zeggen, zal er vrede 

en vreugde zijn in dat gezin.’ (Amoris laetitia, 133) 

 

Elke bijeenkomst is voorzien op 90 minuten. Natuurlijk kunnen ook bijeenkomsten 

gecombineerd worden tijdens een dag en voor meerdere koppels samen worden ingericht. 

Elke bijeenkomst eindigt met een gebedsmoment. 


