
Trouwen? Denk ook aan de buren! 
 
“Dominee, houdt u er rekening mee dat we buitenkerkelijke familie en vrienden hebben?”. 
Heel wat aanstaande echtparen stellen deze vraag bij het voorbereiden van hun trouwdienst.  
 
Van alle mensen die niet christelijk zijn opgevoed, komt ca. 20% weleens in een kerkelijke 
trouwdienst. Van alle ex-kerkelijken zelfs een kwart. Bereikten we maar zoveel mensen met 
onze speciale welkomstdiensten of Diensten met Belangstellenden! Maar het feit ligt er: dit 
soort diensten trekt veel mensen ‘van buiten’.  
 
Als kerken hebben we hier geweldige mogelijkheden! Elke keer brengt God verloren mensen 
onder het Woord en in de christelijke gemeenschap. Wat doen we met die wetenschap? 
 
Het is goed mogelijk om in trouwdiensten speciale aandacht te hebben voor die aanwezigen 
die niet gewend zijn aan kerk of geloof. Hoe dan? In de eerste plaats zal de verkondiging in 
woordgebruik en belevingswereld niet te ver van hen af moeten staan. Dat vraagt iets van de 
predikant. In de tweede plaats zal er gelegenheid moeten zijn voor de bezoeker om zich 
welkom te voelen. Dat komt tot uiting in goede informatie (gastenfolder, programma, 
welkomstteams). Zij zullen het merken aan een sfeer van warmte: ‘ze zijn hier blij met me!’. 
Dat betekent, vanuit de gemeente gezien, dat zij een blijde verwachting heeft ten aanzien van 
een trouwdienst: we vieren niet alleen feest met elkaar, maar ook met andere lammen, blinden 
en bedelaars! Bezoekers ‘van buiten’ worden dan niet gezien als rustverstoorders, mensen ‘die 
het allemaal wel gek zullen vinden’, maar als welkome gasten die we het graag zoveel 
mogelijk naar de zin maken.  
 
Houd ook rekening met de gevoeligheden van veel buitenkerkelijken ten aanzien van het 
christelijke huwelijk, bijvoorbeeld waar het de man-vrouwverhouding betreft. Zorg voor 
goede uitleg (in de liturgie?), wanneer het bruidspaar knielt bijvoorbeeld. Licht het 
huwelijksformulier hier en daar toe met enkele korte woorden. Laat de bedoeling van het 
christelijke huwelijk zoveel mogelijk naar voren komen: een weerspiegeling van de volkomen 
overgave (zonder reserves en terughouding) van Christus voor Zijn gemeente. 
 
Laagdrempelige trouwdiensten zijn geen evangelisatiediensten in vermomming. 
Buitenkerkelijke gasten komen in dit soort diensten niet in de eerste plaats uit belangstelling 
voor het Evangelie, maar uit liefde voor hun familie. Daar moeten we rekening mee houden. 
Maar tegelijk mogen we bidden, verlangen en eraan werken dat zij in zo’n dienst in het 
krachtenveld van de Heilige Geest komen, geraakt worden. Het is daarom een goed idee 
wanneer een team uit de gemeente dergelijke diensten voorbereidt. Doe dit met dezelfde 
aandacht en energie die gestoken wordt in Diensten met Belangstellenden! Zorg bijvoorbeeld 
voor een goede boekentafel, met begrijpelijke boeken over het christelijke huwelijk. Bied een 
huwelijksgesprekskring aan voor jonge stellen (ook randkerkelijke of belangstellende niet-
kerkelijke stellen). Presenteer een Oriëntatiecursus Christelijk Geloof of een Alpha-cursus. 
Zorg voor een ontspannen en verwelkomende sfeer. Laat, indien mogelijk, het bruidspaar iets 
vertellen over het waarom van hun keus (die in deze tijd bepaald niet vanzelfsprekend is). 
Vaak maakt dat indruk.  
 
Zo kunnen ook deze diensten in dienst komen van de God Die Zijn eigen Zoon naar ons 
stuurde om ons uit te nodigen voor de bruiloft van het Lam. 


