
TROUWPROTOCOL 
Hervormde Gemeente Genemuiden 

Beste aanstaande bruid en bruidegom, 

Wat mooi dat jullie het voornemen hebben om te gaan trouwen! Wij geloven dat 
het huwelijk een instelling van de Heere God is, waarover Hij Zijn zegen wil 
geven. Daarom verlenen we graag onze medewerking aan huwelijksdiensten. In 
dit trouwprotocol tref je alle informatie aan die van belang is bij de voorbereiding 
van jullie huwelijksdienst. 

Wij wensen jullie een goede voorbereiding toe op jullie huwelijk en op jullie 
trouwdag! 

Kerkenraden Hervormde Gemeente Genemuiden 
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‘Trouwen in de kerk’ 
Zo wordt de kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk vaak genoemd. 
Jullie willen graag dat jullie huwelijk wordt ingezegend. Daarvoor gelden de 
volgende voorwaarden: 
• Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk kan pas plaatsvinden

nadat het huwelijk voltrokken is door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
• Jullie beide zijn, of één van jullie is, lid van onze gemeente, of jullie zijn

voornemens om je aan te sluiten bij onze gemeente.
• Wij geloven dat op grond van de Bijbel het huwelijk een uniek verbond is

tussen één man en één vrouw. Daarom wordt in onze gemeente alleen deze
relatievorm (in)gezegend.

Wanneer trouwen in de kerk niet zonder meer mogelijk is 
• Als gevolg van de zondeval leven we in een gebroken wereld. Ook rondom

trouwen kan deze gebrokenheid naar voren komen. Dat neemt niet weg dat het
huwelijk een heilige instelling van God is waar Bijbelse regels voor gelden.

• Wanneer er sprake is van zwangerschap voor het huwelijk, neem dan eerst
contact op met je predikant voor een verkennend gesprek. Trouwen in de kerk
is alleen mogelijk na schuldbelijdenis (in een ontmoeting met de predikant en
afvaardiging uit de kerkenraad).

• Wanneer jullie ongehuwd samenwonen kan er geen sprake zijn van trouwen in
de kerk. Dat is alleen mogelijk na schuldbelijdenis (in een ontmoeting met de
predikant en afvaardiging uit de kerkenraad)  en jullie – indien mogelijk – los
van elkaar gaan wonen.

• In de kerk trouwen na een echtscheiding is niet zonder meer mogelijk. Als dit
jullie betreft neem dan eerst contact op met je predikant voor een verkennend
gesprek.

De predikant 
• De huwelijksdienst wordt in principe door de wijkpredikant geleid. De

volgende zaken zijn daarbij van belang:
o Wanneer jullie nu beiden in een verschillende wijk wonen, is de

predikant van de vrouw de eerst aangewezene om de dienst te leiden.
o Wanneer de vrouw geen lid is van onze gemeente en de man wel, dan is

de predikant van de man de eerst aangewezene om de dienst te leiden.
o Als de wijkgemeente vacant is, geldt de predikant van de andere wijk 

als de eerst aangewezen predikant voor de huwelijksdienst.
o Wanneer jullie beiden nog geen lid zijn van onze gemeente, maar de

dienst wel onder verantwoordelijkheid van onze gemeente willen laten
plaatsvinden, is de predikant van de wijk waarin je gaat wonen de eerst
aangewezene om de dienst te leiden.



3 

o Wanneer jullie om andere redenen dan bovenstaande een predikant uit
de andere wijk willen vragen om de trouwdienst te leiden, moeten jullie
dit eerst bespreken met de predikant die eigenlijk de dienst zou moeten
leiden. Er kan dan gezocht worden naar een oplossing.

o Op jullie verzoek kan een familielid of goede bekende de dienst leiden. 
Het moet gaan om een bevoegd predikant die zich inhoudelijk en 
liturgisch voegt naar wat wij gewend zijn.

• Neem zo spoedig mogelijk contact op met je wijkpredikant of – in de vacante
tijd – met de predikant van de andere wijk voor het vaststellen van een datum.

• Met de wijkpredikant voeren jullie één of twee voorbereidende gesprekken,
zogeheten huwelijksgesprekken, waarin onder andere ingegaan wordt op het
huwelijksformulier en de vragen die in dit formulier gesteld worden. In het
tweede gesprek wordt ook de liturgie van de dienst besproken.

De kerk 
• Huwelijksdiensten worden gehouden in de Grote Kerk of in het Hervormd

Centrum.
• Nadat je de predikant hebt benaderd, moet je contact opnemen met het

kerkelijk bureau voor het reserveren van het kerkgebouw.
• Daarna moet je contact zoeken met je wijkouderling, zodat die ook op de hoogte

is.

Organist 
• Je kunt bij het kerkelijk bureau je voorkeur opgeven voor één van de vaste

organisten van de gemeente. Indien je geen voorkeur hebt, zal er één van de
vaste organisten de dienst begeleiden.

• Als jullie zelf een organist kennen die tijdens de dienst wil spelen, dan is dat
geen probleem. We rekenen er dan wel op dat deze organist voldoende
kwaliteiten heeft, op een verantwoordelijke wijze met het orgel omgaat en de
samenzang op gepaste wijze – zoals gebruikelijk in onze gemeente – zal
begeleiden.

• In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als jullie de inzegening liever laten
plaatsvinden in de kerk van bruid of bruidegom buiten Genemuiden) kan de
huwelijksdienst ook elders plaatsvinden. Dat moet uiteraard wel overlegd
worden met de predikant.

Liturgie 
• Jullie bespreken met de predikant de inhoud van de liturgie. Ook andere zaken

die betrekking hebben op de huwelijksdienst worden met hem besproken.
• De inhoud van de liturgie moet passen binnen de identiteit van de gemeente.
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• We lezen de Bijbel in de Herziene Statenvertaling en zingen de (niet-ritmische 
of ritmische) Psalmen (OB). Bij twee zangmomenten kan er gekozen worden 
voor een Bijbels Gezang uit de Bundel Weerklank. 

• Tijdens de dienst wordt gebruikgemaakt van het klassieke hertaalde formulier 
of het tweede formulier uit het dienstboek van de PKN. 

• De liturgie wordt vormgegeven door de predikant en deze stemt het afdrukken 
af met de commissie liturgie. Jullie kunnen je voorkeuren voor Psalmen en 
liederen bespreken in het tweede huwelijksgesprek. 

 
Aankondiging van jullie huwelijk en voorbede 
• De kerkelijke inzegening wordt aangekondigd in het kerkblad van de 

gemeente. Ook wordt de aankondiging afgekondigd. 
• Op de zondag voorafgaand aan jullie huwelijk wordt er tijdens de 

morgendiensten voorbede voor jullie gedaan. 
 
De huwelijksdienst 
• Tijdens jullie huwelijksdienst is de wijkouderling of diens vervanger aanwezig. 
• Jullie worden 15 minuten voor de dienst verwacht in de consistorie en daar 

begint de ouderling de dienst met gebed. 
• De ouderling of de dienstdoende predikant overhandigt de ‘trouwbijbel’ in 

Statenvertaling (zwart) of de Herziene Statenvertaling (zwart of wit). 
• Er zijn geen kosten verbonden aan het trouwen in de kerk, wel is de 

uitgangscollecte bestemd voor onze gemeente. We hopen op jullie vrijgevigheid. 
• Na de dienst is er de gelegenheid, voor de mensen die daar later op de dag geen 

gelegenheid meer voor hebben, jullie voor de preekstoel, samen met 
wederzijdse ouders (wanneer ze nog in leven zijn), Gods zegen toe te wensen. 

• Hierna gaan jullie samen met de predikant, ouderling en wederzijdse ouders 
naar de consistorie om de dienst met gebed af te sluiten. 

 
Audio, foto en video 
• Jullie trouwdienst zal live (audio en video) uitgezonden worden via de website 

hervormdgenemuiden.com. Wanneer dit niet gewenst is, moet dit worden 
doorgegeven aan het kerkelijk bureau. 

• Voor en na afloop van de dienst is het mogelijk om te fotograferen en/of video-
opnames te maken. 

• Tijdens de dienst mag er gefotografeerd en/of gefilmd worden vanaf de 
verschillende galerijen in de kerk.  

• Fotograferen met flitser is tijdens de dienst niet toegestaan, omdat dit storend 
is voor de predikant. 

• Tijdens gebeden mag er niet gefotografeerd of gefilmd worden. 
 
 


