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Orde voor de bevestiging en inzegening van 
het huwelijk

onderWijzing

Wij zijn als gemeente van Jezus Christus bijeen om het 
huwelijk van NN en NN voor Gods aangezicht te beves-
tigen en om met hen en voor hen zijn zegen te vragen.

Toen God de hemel en de aarde schiep, vormde Hij de 
mens naar zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk. Hij zei: 
‘Het is niet goed dat de mens alleen is’ en Hij maakte 
voor de mens een helper, iemand tegenover hem. Zo 
komt het dat een man zich losmaakt van zijn ouders en 
zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één zal zijn.
Jezus Christus voegt hieraan toe: ‘Wat God verbonden 
heeft, mag de mens niet scheiden.’
Daarom belijden wij dat het huwelijk door God zelf is 
geschonken als gemeenschap voor het hele leven. 
Man en vrouw zullen in eerbied voor God dankbaar het 
huwelijk aangaan. Hij heeft hen aan elkaar geschonken 
om elkaar te verblijden en te dienen, elkaar lief te heb-
ben en trouw te zijn, ook in tegenslag en verdriet. Hun 
liefde rust in Gods liefde; hun trouw rust in Gods trouw.

Wanneer een man en een vrouw hun verbond sluiten 
in de naam van de Heer spreken zij uit dat zij elkaar 
in liefde volledig willen toebehoren en trouw in alles 
terzijde staan. Samen zullen zij zoeken naar de wil van 
God met hun leven. Wanneer hun huwelijk wordt geze-
gend met kinderen zullen zij hen voorgaan in het geloof. 
In de gemeente en in deze wereld zullen zij als chris-
telijk gezin hun verantwoordelijkheid aanvaarden. Met 
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allen die de Heer op hun weg brengt, zullen zij leven als 
leerlingen van Jezus Christus. 

De verbondenheid van man en vrouw is een afspiegeling 
van de eenheid van Christus en zijn gemeente. Daarom, 
bruid en bruidegom, heb elkaar lief, zoals Christus zijn 
gemeente liefheeft. U zult elkaar voorgaan en volgen, 
dienen en respecteren, trouw zijn en vergeven. Zoals 
Paulus zegt: ‘Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor 
Christus’. En zoals Christus het hoofd is van de kerk, 
zo is Hij ook het hoofd van u beiden en de Heer van uw 
huis.

Het leven is een geschenk van de Heer. Geniet op alle 
dagen die God u geeft. Maak u niet bezorgd, zie hoopvol 
naar Hem op: gul is zijn hand geopend. Blijf trouw en 
teder met elkaar omgaan, want samen deelt u in het 
nieuwe leven. U bent kinderen van God op weg naar zijn 
toekomst, het grote bruiloftsfeest. 

Vragen

Ik verzoek u op te staan, elkaar de rechterhand te geven 
en te antwoorden op de volgende vragen:

NN (bruidegom), 
belijdt u voor God en zijn gemeente 
dat u NN (bruid) aanvaardt als een geschenk uit Gods 
hand? 
Belooft u haar naar Gods gebod lief te hebben 
en trouw te zijn 
in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in 
gezondheid en ziekte, 
tot de dood u scheidt?
Ja
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NN (bruid), 
belijdt u voor God en zijn gemeente 
dat u NN (bruidegom) aanvaardt als een geschenk uit 
Gods hand? 
Belooft u hem naar Gods gebod lief te hebben 
en trouw te zijn 
in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in 
gezondheid en ziekte, 
tot de dood u scheidt?

Ja

(ringWisseling)

NN (bruidegom), geef NN (bruid) deze ring als teken van 
uw liefde en trouw.
NN (bruid), geef NN (bruidegom) deze ring als teken van 
uw liefde en trouw.

gebed

Bruid en bruidegom knielen

Heer, onze God,
God van de eeuwige liefde,
wij danken U 
dat deze beiden in elkaar
zo grote liefde en trouw hebben gevonden,
dat zij hun leven willen delen,
verbonden in uw naam.
Wij bidden U:
dat zij elkaar tot helper zullen zijn
en hun huwelijk zullen bouwen op uw genade.
Behoed hen in uw liefde, 
ga voor hen uit,
geef vrede in hun leven
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en aan allen om hen heen,
Schenk hun uw zegen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

zegen

Bruid en bruidegom knielen, de voorganger legt de 
gehuwden de handen op

Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen 
schijnen
en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden
en u vrede geven.
Amen.

of
De Vader der barmhartigheid,
die u door zijn genade 
tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft,
verbinde u met rechte liefde en trouw
en geve u zijn zegen.
Amen.

Psalm of gezang

oVerhandiging huisbijbel




