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Agenda

1. Welkom en opening (Jeroen Ravensbergen, kernteam)

2. Doel van de gemeenteavond en korte inleiding

3. Film (Dick van der Vijver, kernteam)

4. Pauze

5. Zegenen van levensverbintenissen, (ds. Pieter van der 
Ende en ds. Arnold Vroomans)

6. Samenvatting en vervolg (Jeroen Ravensbergen)

7. Sluiting (Ds. Pieter van der Ende)

8. Drankje na afloop



1. Welkom en opening
Jeroen Ravensbergen, 

kernteam Gemeentebrede Vraagstukken



Gez 320, 1, 3 en 4

1. Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.



3. God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen
en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.



4. De Heil'ge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!



Bijbellezing: Ps 115 (NBV21)

1Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer,

om uw liefde, uw trouw. 2Waarom zeggen de volken:

‘Waar is die God van hen?’ 3Onze God is in de hemel,

Hij doet wat Hem behaagt. 4Hun goden zijn van zilver en 

goud,gemaakt door mensenhanden.5Ze hebben een mond, 

maar kunnen niet spreken, ze hebben ogen, maar kunnen 

niet zien, 6ze hebben oren, maar kunnen niet horen, ze 

hebben een neus, maar kunnen niet ruiken. 7Hun handen 

kunnen niet tasten, hun voeten kunnen niet lopen,

geen geluid komt uit hun keel.



8Zoals zij, zo worden ook hun makers, en ieder die op hen 

vertrouwt. 9Israël, vertrouw op de HEER

– hun hulp is Hij, hun schild – 10huis van Aäron, vertrouw op 

de HEER – hun hulp is Hij, hun schild – 11u die 

de HEER vreest, vertrouw op de HEER – hun hulp is Hij, hun 

schild. 12De HEER gedenkt en zegent ons, zegenen zal Hij 

het volk van Israël, zegenen het huis van Aäron,
13zegenen wie de HEER vrezen, van klein tot groot.
14Moge de HEER u talrijk maken, u en uw kinderen.



15Moge de HEER u zegenen, Hij die hemel en aarde 

gemaakt heeft. 16De hemel is de hemel van de HEER,

de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven.
17Niet de doden loven de HEER, niet wie zijn afgedaald in 

de stilte, 18wij zijn het, wij zegenen de HEER,

van nu tot in eeuwigheid.
Halleluja!



2. Doel van de gemeenteavond en 
korte inleiding



Wat willen we bereiken?

Inzicht en acceptatie door de gemeenteleden van de 

bestaande en nieuwe ruimte voor mensen met een 

geaardheid, die wordt gerekend tot LHBT+, passend in 

de missie en visie en bij de veelkleurigheid van de PGR.

Een door de gemeente gedragen besluit over het al dan 

niet zegenen van levensverbintenissen, anders dan de 

inzegening van een huwelijk tussen man en vrouw.



3. Film, levensverhalen
Dick van der Vijver



4. Pauze



5. Zegenen van levensverbintenissen 
ds. Pieter van der Ende
ds. Arnold Vroomans



Trouwen, inzegenen & 

Zegenen
Over de plek van relaties van liefde en trouw 

binnen de Bijbel en de kerkgeschiedenis.



De geschiedenis van trouwdiensten
 In de Bijbel hangt de zegen rondom een relatie altijd samen met 

voorspoed (in financiële zin) en nageslacht als een zegen in 

financiële zin. Er bestaat niet zoiets als een huwelijksplechtigheid 

waarbij bijvoorbeeld een priester betrokken was.

De huwelijksmis ontstond in de 5e eeuw voor uitsluitend 

welgestelden.

Vanaf ca. 1000 werd het sluiten van een huwelijk een kerkelijk 

gelegenheid. Ook juridisch. Buiten de kerk kon men geen geldig 

huwelijk sluitend. De NHK heeft tot de Franse periode ook die rol 

gehad.

 Tijdens de reformatie hier veel kritiek op. Luther: huwelijk is een 

“weltlich ding”. Calvijn beschouwde het huwelijk als een tijdelijkheid 

onderweg naar de al begonnen eeuwige verbintenis met God.



Wat is een trouwdienst?
Partners erkennen elkaar als een geschenk uit Gods hand. 

Het huwelijk is daarmee een teken van Gods liefde en 

trouw (reformatorisch). In onze kerkorde: verbond van 

liefde en trouw. 

De zegening is het hoogtepunt van de trouwdienst. Onze 

kleine ja wordt geborgd in het grote Ja van God.

Onze kerkorde biedt nadrukkelijk de mogelijkheid dat ook 

andere levensverbintenissen dan die tussen man en vrouw 

aangemerkt kunnen worden als een verbond van liefde en 

trouw (ord. 5-4). Dus m/v, m/m en v/v. Zoals voorafgaande 

aan de fusie binnen de Nederlands Hervormde Kerk al 

mogelijk was.



Bijbelse grondwoorden

Vrede

Liefde

Trouw

Verbond



De huwelijkszegen

God zegent de mensen en de mensen zegenen God.

De zegen is lofprijzing en erkenning van de overmacht 

van God.

De zegen is de ervaring van kracht van God in het nu.

Kerkelijk bezien is de huwelijkszegen dus niet 

verbonden met voorspoed en het krijgen van kinderen 

als voorspoed. Daarin is dus een andere weg 

“ontstaan” dan we in de Bijbel zien. 



Inzegening van niet-heteroseksuele 

relaties
Kerkbreed is hier binnen de PKN geen eenstemmigheid 

over. Het is aan ons als plaatselijke gemeente om ons 

hierover uit te spreken.

 In ord. 5-4 horen wij dit terug. Er wordt een verschil 

gemaakt tussen inzegenen en zegenen. 

 Inzegenen is voorbehouden aan heteroseksuele 

stellen.

Zegenen aan m/m en v/v.

Ook bij de laatste gesprekken hierover in november 

2018 is dit verschil binnen de synode gehandhaafd.



6. Samenvatting en vervolg
Jeroen Ravensbergen



Het Vervolg
1. Bagage

Gemeentebrede dialoog

2. Bezinning

Informatiemap

Gesprekken

3. Besluit

Advies aan de Kerkenraad

Het horen van de gemeente

Besluit door de Kerkenraad



7. Sluiting 
Ds. van der Ende



NLB 984

1. Gezegend die de wereld schept,

de dag uit nacht tot leven wekt,

het licht der zon roept en de maan,

de sterren om op wacht te staan.

2. Gezegend die de aarde maakt,

de grenzen van de zee bewaakt,

ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen



3. Gezegend die een woonplaats maakt

voor wat beweegt en ademhaalt,

de dieren in het vrije veld,

de vogels in hun zingend spel.

4. Gezegend die de mensen roept

tot liefde, vruchtbaarheid en moed,

om voor elkander te bestaan

in eerbied voor zijn grote naam.



5 Gezegend zijt gij om uw Woord

dat ons tot vrede heeft bekoord,

tot leven dat van lijden weet

en liefde die geen einde heeft.

6 Gezegend zijt gij om de Geest

die van de aanvang is geweest:

de adem die ons gaande houdt

en in het eind in U behoudt.



8. Bedankt voor uw komst! 


