
 

 

Waarom nog kerkelijk huwen in deze tijd? 

Nu de feestdagen voorbij zijn, komen de aanvragen voor de huwelijken opnieuw 

binnen. We spraken met twee koppels die zich voorbereiden om het komende jaar 

te trouwen in de kerk. Toen we vroegen naar hun motivatie om te trouwen en om 

kerkelijk te willen huwen kwamen nogal wat elementen naar voren. Ik geef er 

graag wat duiding bij. 

 

‘Ze doen het voor het feest en de foto’s’ 

Deze uitspraak is zeker niet meer van toepassing. Ze zoeken in hun huwelijk een 

meerwaarde. Ik hoorde het zo: “Trouwen gaat, denk ik meer, over wat er 

toegevoegd wordt aan de liefde tussen jou en je partner. De meerwaarde die ik 

zie, is dat je je liefde voor elkaar bevestigt aan de wereld om je heen en dat je er 

een fantastische, mooie en gezellige dag met al je dierbaren van kunt maken. Dat 

je weer even stilstaat bij de liefde.” 

Een ander aspect van die meerwaarde ligt elders. Eén van de touwers zag het zo: 

“Ik wil op de ene of andere manier God en Jezus een plaats geven in ons leven als 

gehuwden, ook al weet ik niet zo goed hoe.” En een andere getuigde: “Ik geloof 

dat er toch ‘iets meer’ is, een kracht, die onze liefde ondersteunt.” Misschien 

klinkt hier onbewust wel de brief van Paulus aan de christenen van Efese door: 

“Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 

hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik 

spreek met het oog op Christus en de gemeente. Vaak vinden we geen woorden 

om dat diepere uit te drukken. Dan richten we ons tot God, de onbekende - en de 

ultieme Liefde.” 

 



‘Jij bent de enige voor mij!’ 

 In het huwelijk worden man en vrouw samen één. Het Hebreeuwse woord 

daarvoor is ‘echad’. Dat betekent dat je dusdanig verbonden bent, dat de 

scheidslijn tussen de man en vrouw vaag is. Het betekent dat je elkaar kent en 

door elkaar gekend wordt. In het Oude Testament werd deze bewoording, ‘elkaar 

kennen’, gebruikt om seks te beschrijven. Seks is immers de ultieme uiting van 

de eenheid in een huwelijk. Denk maar aan Maria die geen man bekende.  

 

‘Het is voor ons meer dan het vodje papier van het gemeentehuis’ 

Daarmee is het huwelijk een verbond. Trouwen is dus meer dan een 

voorwaardelijke afspraak, zoals in een contract: ‘Als jij dit doet, doe ik dat.’ Nee, 

trouwen is onvoorwaardelijke liefde en trouw. Wat mij opviel, is het enthousiasme 

waarmee de verloofden deze toekomstdroom tegemoet zien ondanks de realiteit 

dat ze reeds een tijdje samenwonen en elkaar al door en door kennen.  Het belang 

van de familie en kinderen: “Ik vind het belangrijk dat we onze trouwbelofte 

uitspreken in aanwezigheid van onze familie en vrienden. Je wordt dan als koppel 

erkend en gesteund door iedereen die erbij aanwezig is” en ”Ik wil onze kinderen 

christelijk opvoeden”. Huwen is in relatie staan, niet alleen met elkaar, maar ook 

met de mensen die met je leven. Het is durven in de traditie van het familieleven 

staan en zelf ook uitbouwen. Op één of andere manier zijn we immers broeders 

en zusters van elkaar. 

Gods zegen vragen: “Je krijgt dan Gods zegen over je huwelijk. Ik vind Gods 

bescherming belangrijk, want je weet niet wat de toekomst brengt. Ik ervaar de 

relatie met mijn partner als een geschenk. We maken het niet allemaal zelf, het 

overstijgt ons.” Daarom zal de voorganger de huwelijksverbintenis zegenen, 

behoeden en bewaren… 

 

Aan de slag! 

Heb jij een mening over trouwen? Ik wil je uitdagen deze vraag als koppel aan te 

scherpen. Neem dan vandaag concreet actie om er met je vriend(in) over te praten. 

Willen jullie huwen voor de kerk? Ga naar de website van 

www.pastoralezonedebron.be en daar kan je een aanvraagformulier invullen. 

Deken DDG 


