Huwelijksformulier (klassieke versie)
Formulier om het huwelijk voor de gemeente van Christus te bevestigen
Omdat u…, die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wilt laten
bevestigen, in uw hart verzekerd mag zijn van de toegezegde hulp in uw verdriet, aangezien
ook de gehuwden in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en
leed overkomt, hoort daarom uit het Woord van God hoe eervol het huwelijk is. Het is een
inzetting van God die Hem behaagt. Daarom wil Hij de getrouwden zegenen en bijstaan,
zoals Hij beloofd heeft; hen die in ontucht leven en overspel bedrijven zal Hij echter
oordelen en straffen.
Inzetting
Ten eerste behoort u te weten dat God, onze Vader, nadat Hij hemel en aarde geschapen
had, de mens schiep naar Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis. Nadat Hij de mens geschapen
had, sprak Hij: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal hem een hulp maken die
tegenover hem is. Toen deed de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep. En
God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de HEERE God bouwde
de rib die Hij van Adam genomen had tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. Toen zei
Adam: Deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; men zal haar
Manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en moeder
verlaten en zijn vrouw aan- hangen, en zij zullen tot één vlees zijn.
Daarom moet u er niet aan twijfelen dat het huwelijk aan God de Heere behaagt, omdat Hij
voor Adam zijn vrouw geschapen en hem tot een vrouw gegeven heeft. Hiermee betuigt God
dat Hij nog -vandaag de dag- een ieder zijn vrouw als met Zijn hand toebrengt. Daarom heeft
de Heere Jezus het huwelijk ook hoog geëerd met Zijn aanwezigheid en Zijn wonderen te
Kana in Galilea, om daarmee te betuigen dat het huwelijk door allen in ere gehouden
behoort te worden. Hij wil de getrouwden Zijn hulp en bijstand altijd bewijzen, ook wanneer
men dat allerminst verwacht.
Doeleinden
Opdat u in uw huwelijk naar Gods geboden en onder Zijn beloften godvruchtig mag leven,
moet u ten tweede weten waartoe God het huwelijk heeft ingesteld.
Het eerste doel is dat man en vrouw, door oprechte liefde verbonden, elkaar zullen
toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen, die tot het tijdelijke en
het eeuwige leven behoren.
Het tweede is dat zij onder de zegen van God een gezin zullen stichten en de kinderen,
wanneer die hun toevertrouwd zullen worden, in de kennis en vreze des Heeren zullen
opvoeden, tot Zijn eer en tot hun zaligheid.
Het derde is dat iedereen alle onreinheid en zondige begeerten zal vermijden en dat iedere
man met zijn eigen vrouwen iedere vrouw met haar eigen man overeenkomstig Gods wil,
met een goed en gerust geweten zal leven; en dat ons lichaam, als een tempel van de Heilige
Geest, niet verontreinigd wordt. Indien iemand deze tempel van God schendt, God zal hem
schenden.
Wederzijdse verantwoordelijkheid
Verder zult u weten, hoe de een zich tegenover de ander overeenkomstig het Woord van
God gehouden is te gedragen.

Ten eerste zult u, bruidegom, uw vrouw liefhebben, zoals Christus de gemeente heeft
liefgehad en Zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen. Zoals Christus het hoofd,
de wijsheid, de troost en de hulp van Zijn gemeente is, zó bent u het hoofd van uw vrouw
om haar naar uw vermogen verstandig te leiden, te onderwijzen, te troosten en te
beschermen. U zult verstandig bij haar wonen en haar haar eer geven. Overeenkomstig Gods
gebod zult u getrouw en toegewijd in uw goddelijk beroep arbeiden om uw gezin met God
en met ere te onderhouden en christelijke barmhartigheid te kunnen beoefenen.
Ten tweede zult u, bruid, weten dat God u aan uw man ver- bonden heeft, gelijk de
gemeente aan Christus verbonden is. U zult uw man liefhebben, respecteren en volgen in
alle dingen die goed en rechtvaardig zijn, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Het
gebod van God en het voorbeeld van godvrezende vrouwen die op God vertrouwden en hun
mannen dienden, zult u navolgen. Zo zult u uw man in alle goede en rechte dingen
behulpzaam zijn, u zult aan uw gezin goede zorg besteden en het bewaren in de vreze des
Heeren. U zult ook in eerbaarheid en godsvrucht wandelen, om anderen tot voorbeeld te
zijn.
Tot slot, bruidegom en bruid, houdt steeds in gedachtenis dat u beiden erfgenamen van de
genade des levens bent. Zo zult u in wijsheid met elkaar samenleven en niet verbitterd tegen
elkaar zijn, opdat uw gebeden niet verhinderd worden.
Nu u, .......…, gehoord hebt dat God het huwelijk heeft ingezet en wat u daarin door Hem
bevolen is, wilt u in dit heilig huwelijk zo leven, zoals u nu betuigt voor Gods gemeente, en
verlangt u dat uw huwelijk bevestigd wordt?
Wat is hierop jullie beider antwoord?
Omdat er geen wettige bezwaren ingebracht zijn, waarom uw huwelijk niet bevestigd zou
mogen worden, zo bevestige onze Heere God uw voornemen dat Hij u gaf. Uw begin is in de
naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft.
Willen jullie elkaar de rechterhand geven?
"Naam"......, belijdt u hier voor God en Zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt
tot uw vrouw "naam" ..… ? Belooft u dat u haar nooit zult verlaten, in goede noch kwade
dagen, in rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid, tot de dood u zal scheiden?
Belooft u dat u haar in liefde zult leiden en beschermen, zoals een godvrezend man aan zijn
vrouw verschuldigd is? Belooft u ook dat u heilig met haar zult leven, haar trouw te zijn in
alle omstandigheden overeenkomstig het heilig Evangelie?
"Naam"......, belijdt u hier voor God en Zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt
tot uw man "naam"..… ? Belooft u dat u hem nooit zult verlaten, in goede noch kwade
dagen, in rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid, tot de dood u zal scheiden?
Belooft u dat u hem in liefde zult gehoorzamen en helpen, zoals een getrouwe vrouw haar
man verschuldigd is? Belooft u ook dat u heilig met hem zult leven, hem trouw te zijn in alle
omstandigheden overeenkomstig het heilig Evangelie?
Zingen: Psalm 134:2
De Vader der barmhartigheid, die u door Zijn genade tot dit heilig huwelijk geroepen heeft,
verbinde u met oprechte liefde en trouw, en geve u Zijn zegen (uitspreken van de zegen)
Amen.
Zingen Psalm 134:3 (staande)

