
Proficiat! Jullie zeggen voluit ‘ja’ aan elkaar en zijn in volle voorbereiding van jullie kerkelijk

huwelijk. Jullie kiezen ervoor om samen op weg te gaan. Het is voor jullie niet mogelijk om
een initiatief van huwelijksvoorbereiding bij te wonen. Daarom is er dit digitaal alternatief in
de vorm van een wandeling. Misschien zijn jullie het helemaal niet gewoon om met elkaar
te spreken over wat er diep in je leeft. Deze tocht wil jullie daarom helpen om woorden te
geven aan wat misschien zo moeilijk onder woorden te brengen is. 
 
Deze tochtkaart biedt zes tussenstops met telkens een kleine opdracht. Soms werk je
met z’n tweeën, soms ga je even alleen aan de slag. Klik telkens op de link in de tekst voor

meer toelichting bij elke tussenstop.

S A M E N  O P  W E G . . .
... naar een kerkelijk huwelijk

ONZE WEG1 .

Jullie zijn samen op weg naar een kerkelijk huwelijk, maar jullie zijn als koppel

waarschijnlijk al veel langer samen onderweg. Sta bij het begin van jullie

tocht even stil bij de weg die jullie al afgelegd hebben en de weg die nog voor

jullie openligt. Gebruik hiervoor deze figuur.

 

2 .  WAT BRENGT JULLIE NAAR DE KERK?

Jullie staan aan het begin van de huwelijksweg. Wellicht zijn jullie al een hele

tijd samen en delen jullie al heel wat met elkaar. Wat brengt jullie naar de

kerk? Wat betekent trouwen voor de kerk voor jullie (en jullie gezin)?

Verschillende en soms heel uiteenlopende motivaties kunnen meespelen bij

de keuze voor een kerkelijk huwelijk. Bekijk hier verschillende motivaties om

voor een kerkelijk huwelijk te kiezen.

3 .  DRIE BELANGRIJKE WOORDEN

Soms schiet de liefde tekort en is de weg hobbelig. Een relatie is nooit

voortdurend top. De beleving gaat op en neer: soms zie je elkaar doodgraag,

soms veel minder. Paus Franciscus zegt dat er drie belangrijke woorden zijn in

een relatie: ‘dank je wel’, ‘sorry’ en ‘alsjeblieft’. Waar partners ze geregeld

en op het juiste moment gebruiken, kan de liefde groeien en bloeien. Ga met

deze woorden aan de slag!

4 .  ZINGEN EN LEZEN OVER DE LIEFDE

In woorden schuilt vaak een bijzondere kracht. Voordat jullie elkaar liefde en

trouw voor het leven beloven in de huwelijksviering, luisteren jullie samen met

de aanwezigen naar woorden uit de Bijbel. Deze woorden willen een gids zijn

op jullie levensweg. Het Woord van God wil inspiratie en oriëntatie bieden,

maar ook kracht en troost geven bij verdriet en moeilijkheden. Ga samen aan

de slag met de tekst van het 'Hooglied van de liefde'.

5 .  EEN RIJKE,  BETEKENISVOLLE BEL OFTE

De trouwbelofte is ongeveer de hoogst mogelijke belofte die een mens in

zijn leven kan maken. Ze roept op om trouw te blijven en elkaar lief te hebben

en te waarderen, een heel mensenleven lang. Wat de toekomst ook brengt,

goede en kwade dagen, armoede en rijkdom, ziekte en gezondheid, het

perspectief van liefde en trouw blijft. Ontdek samen de rijkdom van deze

bijzondere belofte.

6 .  WAT GAAT JULLIE TER HARTE?

Een belangrijk deel van de huwelijksviering zijn de voorbeden. Jullie kunnen

zelf formuleren wat jullie ter harte gaat. Voorbeden kunnen tastbaar worden

door het aansteken van een kaars. Een kaars aansteken heeft in het

christendom een bijzondere betekenis. Vuur symboliseert namelijk liefde,

licht en warmte. Het is steun vragen voor wat moeilijk is. Voor wie willen

jullie een kaarsje aansteken?

Praktische informatie over je huwelijksviering en links naar voorbeeldteksten vind je in de
brochure Trouwen voor de Kerk. Wat is dat? en op www.huwelijksvoorbereiding.be. 

https://drive.google.com/open?id=1jlspbCunFFv92MormgSSSeITfjDkrvVS
https://drive.google.com/open?id=1LeDqjamcFn0NwTRubJXyoQPmKRuvmett
https://drive.google.com/open?id=1ueR5gbpuUJMXTdVHwO6BIJuAMyEmZ3B1
https://drive.google.com/open?id=13bBO7G_7-z7aDNrKqSMPKSXA19k8q6u9
https://drive.google.com/open?id=1BuXDyD-RyvwibMWD1BLV_YyzwXhckKrd
https://drive.google.com/open?id=1w-cUUPP2mybyde7JueRyf2n2SpnKKW52
https://drive.google.com/open?id=1MuYqb4D1PHnc9rvLb9abqteC8ZPMpqYN
http://www.huwelijksvoorbereiding.be/

