HUWELIJKSFORMULIER (2) - ‘IN EERBIED EN VROLIJKHEID’1
Wij zijn samengekomen in eerbied en vrolijkheid
om Gods tegenwoordigheid te zoeken,
om zijn zegen te vragen over het trouwverbond van N en N,
en te delen in hun vreugde.
Onze Heer Jezus Christus,
eens zelf te gast op de bruiloft te Kana in Galilea,
wil nu door zijn Geest bij ons zijn.
De bijbel leert ons dat de verbondenheid van mensen
een gave is van God, de Schepper.
Ja, naar zijn eigen beeld schiep Hij ons,
bijna goddelijk heeft Hij ons gemaakt.
Zo heeft Hij ons bedoeld:
dat mensen zich geven aan elkaar,
heel hun leven,
één van geest en één van lichaam.
Vruchtbaar zullen zij zijn
in liefde en trouw, in vrede en geduld.
Want de Geest van God wil wonen in huis en hart
van hen die Hem voortdurend daarom bidden.
Het huwelijk is gegeven,
opdat jullie elkaar zullen troosten en helpen,
trouw met elkaar zullen leven
in voorspoed en tegenspoed, in vreugde en verdriet,
en elkaar nooit meer zullen verlaten.
Het is gegeven, opdat jullie elkaar
met verrukking en tederheid zullen kennen.
(Het huwelijk is ook gegeven om kinderen te ontvangen,
en om gezegend te worden door hun tegenwoordigheid
in jullie huis.
Jullie zijn geroepen hen op te voeden
in overeenstemming met Gods wil,
en in de geest van het Evangelie van Jezus Christus.)
Gemeente, vandaag bevestigen N en N openlijk
hun keuze voor elkaar
om samen te leven al hun dagen.
Daartoe geven ze elkaar hun plechtige belofte van trouw,
ze leggen de handen ineen
en maken zo hun verbondenheid zichtbaar.
Daarom, N en N/bruid en bruidegom,
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bidden wij met jullie op deze dag dat je,
gesterkt en geleid door Gods Geest,
zult groeien in waarheid en liefde
voor elkaar en alle mensen, die God op jullie weg brengt.
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