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Artikel 1 Voorbereiding op het huwelijk 
1. De kerkenraad draagt er zorg voor dat de leden van de gemeente, staande voor de vorming 

van een huisgezin, worden voorbereid op de taak die hun wacht. Dit geschiedt bij voorkeur 
door een bijzondere catechese over het huwelijk. De kerkenraad doet hun de roeping 
verstaan in het midden van de gemeente de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun 
huwelijk te begeren. 

2. De in deze ordinantie aan de kerkenraad opgedragen zaken worden namens deze verricht 
door het consistorie. 

 

Artikel 2 Aanvraag en afkondiging 
1. Het verzoek om kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk wordt, tenzij de 

kerkenraad om bijzondere redenen deze termijn in een bepaald geval verkort, ten minste 
drie maanden tevoren gedaan bij de (wijk)kerkenraad ter plaatse. Dit verzoek gebeurt onder 
opgave van het verlangde tijdstip en de door de kerkenraad gevraagde gegevens over de 
kerkelijke en burgerlijke staat van het bruidspaar.  

2. De dienst waarin de bevestiging en inzegening plaatsvindt wordt geleid door de plaatselijke 
predikant, of bij diens afwezigheid door de consulent, tenzij de kerkenraad op verzoek van 
het bruidspaar heeft ingestemd met bevestiging en inzegening door een andere predikant.  

3. Voor de kerkelijke bevestiging van het huwelijk plaats vindt, nodigt de plaatselijke predikant 
en/of de predikant die het huwelijk zal bevestigen het bruidspaar uit tot een pastoraal 
gesprek over het huwelijk. 

4. De voorgenomen kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk wordt namens de 
kerkenraad tijdig aan de gemeente bekendgemaakt. 

5. Behoren bruid, bruidegom of beiden tot een andere (wijk)gemeente, dan zendt de 
kerkenraad aan de kerkenraad of de kerkenraden van de (wijk)gemeente(n) waartoe zij 
behoren bericht van het ingekomen verzoek, ten minste twee maanden voor de datum van 
de aangevraagde huwelijksinzegening, en vindt de bekendmaking, bedoeld in het vierde lid 
van dit artikel, ook in die (wijk)gemeente(n) plaats. 

6. Wanneer een kerkenraad, bedoeld in het vijfde lid van dit artikel, meent, dat er bezwaren 
bestaan tegen de kerkelijke bevestiging van het huwelijk, zendt hij onverwijld, maar in ieder 
geval binnen een week, hierover bericht aan de kerkenraad bij wie de kerkelijke inzegening is 
aangevraagd. 

 

Artikel 3 Beletselen 
1. Een lid van de kerk, menende dat er een beletsel tegen de kerkelijke bevestiging en 

inzegening van dit huwelijk bestaat, kan zijn bezwaar schriftelijk, gemotiveerd en 
ondertekend bij de kerkenraad indienen, uiterlijk op de derde dag na de bekendmaking. Bij 
deze bekendmaking vermeldt de kerkenraad tevens de voor de indiening van dit beletsel 
gestelde termijn.  

2. De kerkenraad beoordeelt binnen acht dagen na de indiening, of dat bezwaar voor de 
kerkelijke bevestiging en inzegening een beletsel vormt. 

3. Kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk vindt niet plaats dan nadat degene die 
het huwelijk bevestigt zich ervan heeft vergewist dat het huwelijk naar de burgerlijke wet tot 
stand is gekomen. 

 

Artikel 4 Kerkelijke bevestiging en inzegening 
1. De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk geschiedt in een kerkdienst van de 

gemeente, onder gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier uit het dienstboek.  
2. De kerkelijke bevestiging en inzegening geschiedt in tegenwoordigheid van een of meer 

ouderlingen en diakenen.  
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3. De kerkenraad kan zich bij de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk doen 
bijstaan door één of meer ouderlingen en diakenen uit de gemeente waartoe de bruid, de 
bruidegom of beiden behoren. 

4. De kerkenraad schenkt namens de gemeente aan het bruidspaar een huisbijbel. 
 

Artikel 5 Inschrijving 
1. De kerkenraad schrijft de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk in het 

trouwregister van de gemeente in en tekent op verzoek van het bruidspaar datum en plaats 
van de kerkelijke bevestiging en inzegening aan op de daarvoor bestemde plaats in het 
familieregister, door de burgerlijke overheid uitgereikt. 

2. De kerkenraad van de gemeente waar de kerkelijke bevestiging heeft plaatsgevonden doet 
binnen acht dagen daarvan mededeling aan de kerkenraad van de gemeente waar de 
gehuwden zich vestigen. 

 

Artikel 6 De zorg voor het gezinsleven 
1. De kerkenraad in zijn geheel richt zich bij zijn herderlijke zorg voor de leden van de gemeente 

in het bijzonder ook op de vragen van huwelijk, gezinsleven en opvoeding, en tracht door 
voorlichting, raadgeving en hulp de gezinnen te dienen en te bouwen. 


