
 
 
 

Trouwen in Filadelfia  
 
 
 
Dit boekje beschrijft de stappen die gevolgd worden bij het voorbereiden en sluiten van 
huwelijken in de pinkstergemeente Filadelfia.  
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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het boekje “Trouwen in Filadelfia,” dat wordt uitgereikt aan aanstaande 
echtparen die hun huwelijk door de gemeente Filadelfia willen laten inzegenen. 
 
Dit boekje bevat informatie over de geestelijke en praktische zaken die bij een 
huwelijksinzegening van belang zijn. 
 
2. Onderzoek en bezwaren 
 
Wanneer u aan de gemeente (oudsten) uw voorgenomen huwelijk bekend hebt 
gemaakt, zal er zo spoedig mogelijk een gesprek plaatsvinden met een van de oudsten. 
Kort hierna zal de gemeente in kennis worden gesteld van het voorgenomen huwelijk, 
dit om 
eventuele bezwaren vanuit de gemeente grondig te kunnen overwegen. 
In de gesprekken die de voorganger/oudsten met u houden zal worden onderzocht of er 
een 
bijbelse basis voor uw huwelijk aanwezig is. De volgende onderwerpen zullen 
besproken worden: 
- Hoe is uw relatie tot God, de gemeente en tot elkaar? 
- Zijn beide partners klaar voor het voorgenomen huwelijk? 
- Is er een bijbelse visie op het huwelijk? 
- Zijn er op dit moment problemen (reeds samenwonend, nadelig persoonlijk verleden)? 
- Zijn er problemen te voorzien? 
- Zijn jullie allebei gedoopt, komt jullie geestelijk leven overeen? 
- Hoe wordt de invulling van de huwelijksdienst? 
- Het vervolg: de voorbereiding op het huwelijk in de vorm van een korte cursus.   
 
In de gemeente Filadelfia verwachten de oudsten van u, dat u een korte 
huwelijksvoorbereidingscursus volgt. De motivatie hiervoor is: 
- Geven van onderwijs over het huwelijk 
- Praktisch werken aan de voorbereiding op het huwelijk  
- Preventieve pastorale werking. 
Een dergelijke voorbereiding (cursus) wordt binnen de gemeente gegeven: 
- voor jongeren is er een cursus met begeleidende gesprekken 
- echtparen op volwassen leeftijd en eerder gehuwden krijgen directe begeleiding door 

een van de oudsten 
 
Zoals eerder vermeld, heeft de gemeente na de aankondiging van het voornemen tot 
trouwen de mogelijkheid om bezwaren in te brengen (dit uitsluitend schriftelijk binnen 
twee weken). Dit houdt niet in dat de gemeente enige vorm van inspraak t.a.v. het 
huwelijk heeft; het is meer een geestelijke betrokkenheid. Alleen wanneer eventueel 
ingebrachte bezwaren leiden tot uitstel of het niet-inzegenen van het voorgenomen 
huwelijk, wordt van dit uitstel of van het afstel mededeling gedaan aan de gemeente. 
Het besluit om een huwelijk wel of niet in te zegenen wordt feitelijk genomen door het 
oudsten (oudsten en diakenen). Het oudsten behoudt zich altijd de vrijheid voor, de 
aanstaande partners te begeleiden en te adviseren. 



 



3. Visie van Filadelfia op het huwelijk 
 
Wij geloven dat God man en vrouw met eigen kenmerken heeft geschapen. Wij geloven 
dat God het huwelijk tussen man en vrouw heeft ingesteld als enige vorm van 
samenleving, om een eenheid te vormen voor het hele leven. 
Wij geloven dat God anderen de gave van het alleen zijn kan geven om Hem ten volle te 
kunnen behagen. 
 
De oudsten verwacht van u, dat u de volgende tekstgedeelten bestudeert en bespreekt, 
zodat 
ze bij u voldoende bekend zijn: 

• Efeziërs 5:21-6:4 
• Kolossenzen 3:16-21 
• 1 Korintiërs 7 
• 1 Petrus 3:1-7 

In deze tekstgedeelten worden de bijbelse gedachten over de verhouding tussen man 
en vrouw samengevat. 
 
4. Liturgie van de huwelijksdienst 
 
In een aparte bijlage vindt u een model van de liturgie zoals die in Filadelfia gebruikt 
wordt. 

 We spreken duidelijk over een model, omdat de liturgie uiteraard in overleg met u verder 
uitgewerkt wordt. 
 
De huwelijksdienst behoort tot één van de speciale diensten van Filadelfia. Dit betekent 
dat de oudsten feitelijk de inhoud van de dienst bepalen (t.a.v. 
inzegenen/huwelijksbelofte). Om met de wensen van het echtpaar rekening te kunnen 
houden, bespreekt een van de oudsten samen met het aanstaande echtpaar de 
huwelijksdienst en geeft daaraan vorm. Daarbij houden de oudsten zoveel mogelijk 
rekening met de wensen en gedachten van het paar over de invulling van deze dienst. 
Samen stellen we dan de liturgie van de dienst op. Voor de definitieve invulling van de 
huwelijksinzegening blijven de oudsten verantwoordelijk. 
 
5. Slot 
 
Het huwelijk is een start van een prachtige verbintenis tussen twee mensen, een man en 
een vrouw. God heeft daarvoor zelf in Zijn Woord de basis gelegd. De oudsten van de 
Pinkstergemeente Filadelfia hebben maar één verlangen: dat alle huwelijken, die binnen 
de gemeente gesloten worden, een feestelijke hechte start voor een lang en gelukkig 
huwelijksleven zijn. 
Wanneer er bij de voorbereiding ten aanzien van welk onderdeel ook vragen rijzen, 
moet daarop een antwoord komen. Daarom nodigen we alle betrokkenen bij uw huwelijk 
van harte uit, die vragen aan ons voor te leggen, zodat er niemand met vraagtekens blijft 
zitten als het huwelijk gesloten gaat worden.  
 



De oudsten wensen jullie/u een gezegende voorbereidingstijd toe. 
 



HET HUWELIJK: Trouwen in Filadelfia 
Bijlage 1. 
 
Liturgie voor een huwelijksdienst 
 
De meeste huwelijksdiensten zijn opgebouwd uit vier delen: 
- zang 
Heeft u iemand in gedachten om de zangdienst te doen? 
- prediking  
Heeft u een speciale voorkeur?  
- inzegening 
In principe doet een van de oudsten dit. Wilt u dat familie of vrienden betrokken worden 
bij de inzegening? 
- afsluiting 
Een van de oudsten sluit af met de zegen voor de bezoekers. Daarna zijn er misschien 
nog praktische mededelingen voor de gasten/gemeenteleden? 
 
De inzegening is het meer formele deel van de dienst. Hierbij wordt de trouwbelofte 
(hieronder beschreven) afgenomen en wordt het echtpaar gezegend. 
 
Trouwbelofte: 
- inleiding door het lezen van een bijbelgedeelte, meestal Efeziërs 5:21-33. 
- het bruidspaar wordt verzocht elkaar de rechterhand te geven; 
(handschoenen uit/het  bruidspaar op het podium) 
- de oudste vraagt de bruid en bruidegom afzonderlijk om elkaar trouw te beloven.  
De formulering hiervan is als volgt: 
 
<Voornaam bruidegom>, op deze dag ontvang jij een kostbaar geschenk.  
Uit Gods hand ontvang je <voornaam bruid> tot vrouw. 
<Voornaam bruidegom>, wil jij voor het aangezicht van God en voor Zijn gemeente 
verklaren aan te nemen als je wettige vrouw: <volledige naam bruid>, 

 jezelf als echtgenoot aan haar te geven, haar lief te hebben, voor haar zorg te dragen, 
haar te beschermen onder alle omstandigheden, haar trouw te blijven in goede en 
slechte tijden totdat 
de dood jullie scheidt, haar voor te gaan in het dienen van de Heer en haar tot steun te 
zijn zoals   
een goede man en priester dat in zijn huis behoort te doen? 
<Voornaam bruidegom>, wat is daarop jouw antwoord?  
 
<Voornaam bruid>, op deze dag ontvang jij net zo goed een kostbaar geschenk. 

 Het is uit Gods hand dat je <voornaam bruidegom> tot man ontvangt. 
<Voornaam bruid>, wil jij voor het aangezicht van God en voor Zijn gemeente verklaren 
aan te nemen als je wettige man: <volledige naam bruidegom>, 
jezelf aan hem te geven, hem lief te hebben en hem trouw te blijven in goede en in 
slechte tijden, totdat de dood jullie scheidt. 
Wil je voor <voornaam bruidegom> zorgen als je man en hem steunen in zijn dagelijkse 
arbeid en hem als priester in jullie huis volgen in het dienen van de Heer? 



<Voornaam bruid>, wat is daarop jouw antwoord? 
 
Als’ antwoord op de de bevestigingen spreekt de oudste uit: 
“Wat God samenvoegt, scheide de mens niet.” 
 
Bedenk hierbij: het gaat om de inhoud en het uitspreken van de belofte; in goed overleg 
is het 
mogelijk dat het echtpaar zelf de vragen aan elkaar stelt, of de passage bevestigend 
aan elkaar opdraagt. 
 
het bruidspaar wordt verzocht te knielen 
 
- de gebruikte formulering is ongeveer als volgt (basisinhoud voor het gebed): 
 
Vader, we zijn hier als gemeente van Jezus Christus bijeen voor uw aangezicht om uw 
zegen te vragen over het huwelijk van <voornaam bruidegom> en <voornaam bruid>. U 
hebt gehoord hoe ze elkaar hebben aangenomen als man en vrouw: dat ze beloofd 
hebben elkaar trouw te blijven en voor elkaar te zorgen op een manier die U behaagt. 
<Voornaam bruidegom> en <voornaam bruid>, jullie zijn nu als man en vrouw aan 
elkaar verbonden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
Na deze officiële zegening is er naar keuze ruimte voor bv. vaders om een gebed uit te 

spreken  
(dit graag vooraf overleggen met de oudste die het huwelijk inzegent). 
 
De kus: 
 
Toezingen van de gemeente: 
Naar keuze door het echtpaar te bepalen. 
 
Wisselen van de ringen: 
Sommige echtparen geven elkaar de ring, soms doet de oudste dit. 
 
Uitreiken van de huwelijksbijbel: 
De gemeente biedt het echtpaar een (witte) huwelijksbijbel in de NBV aan. Dit gebeurt 
meestal door een celgroepleider of andere broeder/zuster. 
 
Deze liturgie heeft onze voorkeur, maar er zijn ook andere liturgieën mogelijk, zie 
bijvoorbeeld ook de volgende: 
 



HUWELIJKSBEVESTIGING (alternatief) 
 
Nu wij in de naam van de Here Jezus Christus tot de inzegening van jullie huwelijk 
overgaan, doen wij dit in de overtuiging dat het huwelijk een inzetting van God is als 
gemeenschap voor het hele leven, waarin man en vrouw liefde en trouw, hulp en 
toewijding van elkaar behoren te ontvangen.  
Toen God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen had, sprak Hij: 'Het is niet 
goed dat de mens alleen zij, Ik zal hem een hulp maken die bij hem past'. De Heer God 
schiep toen een vrouw, bracht haar tot de man en zegende hen beiden in overvloed. 
 
En Adam zong toen God Eva bij hem bracht: 
'Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten, 
vrouw, een uit een man gebouwd (NBV)'. 
Deze hechte band tussen man en vrouw houdt in dat zij een eigen gezin gaan vormen.  
Daarom zal, zo lezen we in de Bijbel, een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn 
vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. 
 
Jezus zegt over deze eenheid en heiligheid van het huwelijk: 'Wat God heeft verbonden, 
mag een mens niet scheiden'.  Daarom zullen wij het huwelijk niet gedachteloos of 
impulsief aangaan, maar daarbij eerbiedig zijn tegenover God en in dankbaarheid Hem 
dienen in de blijde zekerheid dat Hij het is die jullie Zijn hulp en bijstand zal geven. 
 
Het is goed om hier duidelijk uiteen te zetten wat de Bijbel ons leert over het huwelijk, 
opdat jullie samen in een hechte verbintenis nauwkeurig volgens de richtlijnen van Gods 
Woord zullen leven om zo Gods onmisbare zegen voortdurend te kunnen ervaren. 
 
Ten eerste is het de uitdrukkelijke wil van God, dat jullie elkaar trouw zullen blijven in 
alle omstandigheden, de één zal de ander helpen en bijstaan in alle dingen die tot het 
tijdelijke en eeuwige leven behoren. 
Wees in voorspoed dankbaar en eenvoudig; in tegenspoed geduldig en geloof dat God 
in al jullie behoeften zal voorzien, zowel geestelijk als materieel. 
De Heer is met jullie en in jullie en onder jullie zijn Zijn eeuwige armen, die nooit moe 
zullen worden jullie te dragen in alle dagen van jullie leven, ja zelfs door de dood heen 
tot Zijn machtige glorie!  Toon de wereld de zegen van een christelijk huwelijk, opdat 
anderen, die de Heiland niet kennen, jaloers zullen worden op jullie geloof en in alles 
duidelijk zal zijn dat Christus het Hoofd van jullie huis is. Doe dat, toon het, leef daaruit! 
 
Ten tweede leert de Bijbel ons dat jullie de kinderen, zo God jullie daarin zegent, zullen 
opvoeden in het leren kennen van Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser en 
Heer. 
 
Ten derde <voornaam bruid> & <voornaam bruidegom> mogen jullie nooit uit het oog 
verliezen dat jullie je aan elkaar moeten onderwerpen, uit ontzag voor Christus.  Heb 
elkaar lief met de liefde van God.  
Evenals Christus gesteld is tot Hoofd van Zijn gemeente, zo heeft Hij jou, <voornaam 
bruidegom> gesteld tot het hoofd van <voornaam bruid> opdat je haar zult liefhebben 



met de liefde van God en haar zult beschermen, troosten en leiden.  Je moet haar de 
eer geven die haar toekomt, want zij is mede-erfgename van Christus. 
En Hij vraagt van jou, <voornaam bruid> je man onderdanig te zijn, niet  als een last, 
maar als een afspiegeling van de verhouding van de gemeente ten opzichte van de 
Heer Jezus. 
Als de zorgen van het leven op jullie afkomen, mag je er samen mee naar de Heer 
gaan.  Hij geeft overwinning, ook al zie je dat soms niet op hetzelfde moment. Draagt 
elkaar in het gebed. 
 
Leef met elkaar in een diepe afhankelijkheid opdat velen die geen begrip van God 
hebben in jullie huwelijk het geheim mogen ontdekken om zo ook tot beelddragers van 
Christus te worden. 
Jullie hebben nu gehoord dat het huwelijk door God is ingesteld en aan jullie is 
voorgehouden hoe de Heer wil dat jullie daarin leven zullen.  Verklaren jullie hier voor 
God en Zijn gemeente dat het jullie oprechte voornemen is in jullie huwelijk 
overeenkomstig Gods wil te leven?  (Antwoord): 
 
Geeft nu elkaar de rechterhand en antwoordt op de volgende vragen: 
<Voornaam bruidegom>, verklaar je hier voor het aangezicht van God en temidden van 
Zijn gemeente hier aanwezig, dat je genomen hebt en neemt tot je vrouw <volledige 
naam bruid>?        
Beloof je dat je haar nimmer zult verlaten, dat je haar zult liefhebben en dat je heilig met 
haar zult leven, lief en leed met haar dragende, totdat de Here Jezus terugkomt of de 
dood jullie zou scheiden? 
Wat is hierop jouw antwoord?     
 
<Voornaam bruid>, verklaar je hier voor het aangezicht van God en temidden van Zijn 
gemeente, dat je genomen hebt en neemt tot je  man <volledige naam bruidegom> ? 
Beloof je hem nimmer te verlaten, dat je hem zult liefhebben en dat je heilig met hem 
zult leven, voor en tegenspoed met hem delen, totdat de Heer Jezus wederkomt of de 
dood jullie van elkaar zou scheiden?  
Wat is hierop jouw antwoord? 
 
Zo bevestig ik dan als dienaar van Christus, in tegenwoordigheid van God en Zijn 
gemeente, dat jullie verbanden zijn in het huwelijk, in de naam van God de Vader en 
van Jezus Christus en van de Heilige Geest.  Amen. 
 
Ik wil het bruidspaar vragen om neer te knielen, dan zullen wij, terwijl we om hen heen 
staan, het huwelijk van <voornaam bruid> en <voornaam bruidegom> inzegenen. 
 
Huwelijkszegen: 
 
Onze hemelse Vader vervullen jullie met Zijn genade, en Hij geve jullie dat je in alle 
godsvrucht, liefde en éénheid lang en heilig samen mogen leven. “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.” 
In Jezus' naam, ja amen. 



 



HET HUWELIJK: Trouwen in Filadelfia 
Bijlage 2. 
 
Checklist in.b.t. het regelen van praktische zaken 
 
Voor de huwelijksdienst moeten veel praktische zaken worden geregeld, denkt u vast 
even mee? 
 
1. Regelen zaal 
 
De huwelijksdienst is een bijzondere dienst van de gemeente. 
Als u in de Oase wilt trouwen, worden u hiervoor gereduceerde huurkosten in rekening 

gebracht  
(zie de beheerder).  
 

 2. Regelen inrichting zaal 
 
U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van de inrichting van de zaal. 
Indien er gemeenteleden ingezet worden om te helpen of te bedienen  zorgt u voor een 
attentie voor de vrijwilligers. 
Overleg over inrichting en verhuur geschiedt met de beheerder 
 
3. Inrichting van de zaal 
 
Een aantal praktische zaken moet niet vergeten worden: 
- Wordt er versiering aangebracht en wie verwijdert deze nadien? 
- Hoe is de opstelling op het podium (is de knielbank gewenst)? 
- Wie zorgt er voor de bloemen? Dit is in principe voor eigen verantwoording! 
- Hoeveel plaatsen moeten we reserveren voorin de zaal voor uw eigen gasten? 
- Moet het gebouw voor aanvang van de dienst al open zijn voor evt. derden, die iets 

moeten verzorgen? 
- Zijn er liturgieën en wie deelt deze uit? 
- Is extra projectie met behulp van een beamer van de liederen nodig? Meestal is de 

liturgie voldoende. 
- Wilt u een geluidsopname? 

Hiervoor bestaat geen standaardafspraak. Dit dient u te regelen met het geluidsteam; 
vraag dit vroeg genoeg al aan degene met wie u de voorbereiding doorspreekt. 

 
In principe is de huwelijksdienst een eredienst van de gemeente en mag u de 
coördinator beheer vragen te letten op de opening/verwarming/geluid/verzorging van de 
zaal. Er wordt van u begrip verwacht voor het feit, dat veel gemeenteleden speciaal 
verlof moeten opnemen om overdag aanwezig te kunnen zijn. 
 
4. Huwelijksbijbel 
 
De gemeente biedt u een witte trouwbijbel in de NBV vertaling aan.  
Deze wordt voorzien van uw persoonlijke gegevens. 



 



5. Familie 
 
De huwelijksdienst gaat uit van de pinkstergemeente Filadelfia. Zijn er bijzondere 
familieomstandigheden waarmee we rekening moeten houden? 
 
6. Zang en muziek 
 
U bent vrij, een van de zangleiders van de gemeente te vragen, de zang te verzorgen. 
Wanneer u daarvoor iemand anders uitkiest, wil u dit dan eerst overleggen met een van 
de oudsten? Zeker, wanneer de dienst plaatsvindt op een niet gangbaar tijdstip, dient u 
zelf de muzikanten te benaderen. Maar ook hier kan in overleg met de coördinator 
muziek veel geregeld worden. 
 
7. Gebed 
 
Tenminste een kwartier voorafgaand aan de dienst wordt het echtpaar op het kantoor 
verwacht om samen met de oudste de dienst in gebed bij God te brengen. 
 
8. Aanvang dienst 
 
Denkt u eens na over de volgende punten: 
Hoe komt het echtpaar binnen: samen of eerst de bruidegom en daarna de bruid aan de 
arm 
van haar vader? Hoe en waar gaan ze zitten? 
 
 
Ruimte om eigen vragen te noteren: 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________ 


