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Oogst kerkenraadsbezinning ‘huwelijk en ongehuwd samenwonen’ (nov. 2013) 

 

De achterliggende periode hebben wij als kerkenraad van wijkgemeente Elim ons bezonnen op de 

vragen die in kerk en wereld spelen rond het huwelijk en alternatieve samenlevingsvormen. De 

directe aanleiding voor deze bezinning vormde het verzoek van een ongehuwd samenwonend stel 

om hun huwelijk kerkelijk te mogen laten bevestigen en zegenen in een kerkdienst op de 

huwelijksdag. Tijdens de behandeling van deze vraag in het voorjaar van 2012, bleek dat bij het 

merendeel van de kerkenraad de behoefte bestond om over dit thema nader te bezinnen. De oogst 

van deze bezinning is samengevat in de volgende drie punten: 

 In onze tijd staat het traditionele (christelijke) huwelijk door allerlei maatschappelijke 

ontwikkelingen onder druk. De kerkenraad volgt en weegt de ontwikkelingen op dit vlak en 

wil tegelijk staan voor de instelling en de waarde van het huwelijk zoals daar in de Bijbel 

over gesproken wordt. De theologische lijn met betrekking tot het huwelijk die in het 

huwelijksformulier beschreven wordt, geeft een waardevolle samenvatting van het Bijbels 

spreken op dit punt. Dit betekent dat we het huwelijk beschouwen als instelling van God. 

Een unieke vorm van samenleven tussen één man en één vrouw voor de duur van het leven 

waarbinnen ook de seksuele omgang een plek mag hebben. Hierin zijn zij geroepen om 

elkaar trouw te zijn en lief te hebben als een bijzondere vorm van de navolging van de Heere 

Jezus. De kerkenraad beschouwt het als een belangrijke opdracht om in prediking, pastoraat, 

(huwelijks)catechese en overig vormingswerk de gemeente in leer en leven op dit vlak toe te 

rusten en bij te staan. 

 

 In het licht van bovenstaande wijst de kerkenraad het ongehuwd samenwonen af als strijdig 

met de Bijbelse principes die rond het huwelijk en het samenleven van man en vrouw 

gegeven zijn. Stellen in de wijkgemeente die ongehuwd samenwonen en van wie dat bij de 

kerkenraad bekend is, zullen hierop in liefde aangesproken moeten worden. Hierbij zullen zij 

aangespoord worden om met elkaar in het huwelijk te treden en hun verbintenis ook in het 

midden van de gemeente te laten bevestigen en zegenen. Gezien de grote diversiteit aan 

persoonlijke motieven die een rol kunnen spelen bij het besluit om ongehuwd te gaan 

samenwonen, is tact en maatwerk in de pastorale benadering geboden. Het besef dat we in 

een gebroken wereld leven en allen zondaars zijn en het van Gods genade moeten hebben, 

zal hierbij moeten behoren tot de basisuitrusting van degene die in dergelijke gesprekken de 

kerkenraad en de wijkgemeente vertegenwoordigt. 

 

 Als een ongehuwd samenwonend paar uiteindelijk besluit om in het huwelijk te treden, is dit 

in het licht van het Bijbels getuigenis een verheugende zaak. Wanneer vervolgens gevraagd 

wordt om kerkelijke bevestiging en inzegening, zal in principe op zo’n verzoek positief 

gereageerd worden. De persoonlijke omstandigheden en motieven van het bruidspaar zullen 

door de kerkenraad worden meegewogen in de vraag hoe de kerkdienst op deze dag 

inhoudelijk zal worden vormgegeven.  

 



Ter voorbereiding op de huwelijksdag zullen met het bruidspaar een aantal gesprekken 

gevoerd worden waarin gesproken wordt over Gods bedoelingen met het huwelijk. De 

kerkenraad is bekend met en heeft gesproken over het feit dat binnen de christelijke 

gemeenschap verschil van inzicht bestaat met betrekking tot de vraag of ongehuwd 

samenwonen in alle voorkomende gevallen als zondig moet worden bestempeld. Een 

verschillend verstaan van de gegevens van de Schrift op dit punt kan leiden tot verschillen in 

opvatting op dit punt. Tegelijkertijd is de kerkenraad unaniem in zijn opvatting dat de 

Bijbelse principes van liefde en trouw binnen het traditionele huwelijk het best gewaarborgd 

kunnen worden. In het licht van deze overtuiging zal dan ook het onderwerp van het 

ongehuwd samenwonen in de gesprekken worden gethematiseerd. 

 

Gezien bovenstaande overwegingen over het huwelijk stelt de kerkenraad zich terughoudend op ten 

aanzien van het verzoek om kerkelijke bevestiging van een nieuwe huwelijk door gemeenteleden die 

gescheiden zijn. We bekijken ieder geval afzonderlijk en passen maatwerk toe. 


