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Trouwbrochure

INLEIDING
Vanaf de oprichting van de gemeente hebben we in trouwdiensten Gods
zegen mogen vragen over huwelijken. In het begin, als kleine startende
gemeente, gebeurde dit natuurlijk niet zo vaak, slechts één of twee keer
per jaar. We hadden geen eigen gebouw, maar iedereen werkte eraan
mee om een trouwdienst mogelijk te maken. In die diensten kwamen we
in de loop van de tijd, naast veel vreugde en plezier, diverse vragen en
knelpunten tegen. Nu we ongeveer 20 jaar verder zijn, hebben we
inmiddels wel de beschikking over een eigen gebouw en worden
trouwdiensten nog steeds ingevuld met onbetaalde vrijwilligers (zoals
bijvoorbeeld de koster, muzikanten).
Huwelijksdiensten moeten nu echter wel op een andere manier dan
vroeger georganiseerd worden. Er worden nu immers per jaar veel meer
huwelijken gesloten.
Om problemen of teleurstelling te voorkomen hebben we daarom deze
brochure gemaakt voor stellen zoals jullie, die gaan trouwen. In deze
brochure vinden jullie een aantal praktische richtlijnen die behulpzaam zijn
gebleken in de voorbereiding van de trouwdienst. Sommige van die
richtlijnen lijken misschien ‘streng’, maar zijn nodig om als gemeenschap
op een gezonde manier te kunnen functioneren. Wij willen ermee
voorkomen dat onze vrijwilligers afhaken.

‘Het huwelijk zij in ere bij allen..’
Hebreeën 13:4a
Het leven van de gemeente van Jezus Christus bestaat niet alleen uit
zondagochtenddiensten, huiskringen of evangelisatieacties. Het omvat alle
facetten, beginnende bij de geboorte en eindigend bij het sterven en alles
wat daartussen ligt.
De mijlpaal waar jullie nu voor staan is het huwelijk. Een man en een
vrouw zeggen ‘ja’ tegen elkaar en vragen Gods zegen over het verbond dat
zij met elkaar sluiten.
Trouwbrochure
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Vroeger was dit een hoogtepunt in het leven van bijna ieder mens;
vandaag zien we hoe steeds minder rekening gehouden wordt met God en
Zijn bedoeling met het huwelijk.
Zelfs vanuit een wettelijk standpunt zijn verschillende mogelijkheden van
samenleven toegestaan en het samenwonen is in onze maatschappij
algemeen aanvaard.
Daarom is het een groot verschil als een jongen en een meisje of man en
een vrouw een leven willen leiden dat voldoet aan de normen en waarden
van het Woord van God. Voor ons is het huwelijk nog wel degelijk in ere!
Wij zijn blij dat jullie een zegen over jullie huwelijk willen vragen en
onderschrijven jullie keuze van harte.
Met deze brochure willen we jullie nog een extra aanmoediging geven bij
het zoeken naar Zijn eer in deze belangrijke stap. Wij willen jullie een
helpende hand toesteken. Stap voor stap zullen we een aantal punten
nader bekijken.
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VERLIEFD, VERLOOFD…….
Wat een voorrecht is het als je als jongen of meisje al vroeg in je leven de
Here Jezus hebt leren kennen. Ook is het mooi als je straks als man en
vrouw samen Hem mag dienen. Maar ook onder christenen is een goed
huwelijk geen vanzelfsprekendheid. Jullie zullen er continu aan moeten
werken. Daarom is het belangrijk om in Gods Woord te studeren wat er
over het huwelijk gezegd wordt. Er is in de gemeente Jozua een op Gods
Woord gebaseerde cursus voor mensen met trouwplannen: Ready to
Marry?!
In deze cursus komen de volgende zaken aan de orde:
 Communicatie
 Omgaan met verschillen
 Conflicthantering
 Intimiteit
 Seksualiteit
 Gezinsvorming
Wij verwachten dat jullie deze cursus gaan volgen. Vroegtijdig opgeven is
van belang in verband met het beperkte aantal stellen dat de studie
gelijktijdig kan volgen. Deze cursus wordt twee keer per jaar gegeven en is
verplicht voor stellen die hun huwelijk willen laten inzegenen vanuit Jozua.
Het kan zo zijn dat vanuit pastoraal oogpunt het advies gegeven wordt om
nog even te wachten met trouwen. Met name voor hen die een scheiding
hebben meegemaakt of een niet-Bijbelse relatie hebben onderhouden is
het uiterst belangrijk om aan deze zaken ruimschoots voor een eventueel
huwelijk aandacht te schenken. Als oudsten hebben we het besluit
genomen dat we in principe geen huwelijk inzegenen na echtscheiding van
een of beide partners. Uiteraard willen we dit standpunt, indien gewenst,
mondeling toelichten.

Trouwbrochure

5

DE HUWELIJKSDATUM
Wanneer jullie willen gaan trouwen is het van groot belang dat jullie tijdig
en bij voorkeur voordat je een datum afspreekt, niet alleen je ouders,
maar ook de voorganger/oudste van de gemeente op de hoogte stellen.
De inzegening van het huwelijk is namelijk meer dan alleen maar een
handeling in het rijtje van alle dingen die op een trouwdag moeten
gebeuren. Oudsten, muzikanten, mensen van de opbouwploeg hebben
meestal een baan. Zij kunnen niet altijd zomaar overdag meewerken aan
een trouwdienst. Datzelfde geldt uiteraard ook voor vele andere
gemeenteleden.
Beschouw jullie huwelijk ook als een gemeenteaangelegenheid, die
plaatsvindt binnen het huisgezin van God. Bespreek dus geen
gemeentehuis en gelegenheden zonder vooraf met jullie
voorganger/oudste te overleggen over datum en tijdstip. Ook in verband
met veel gemeenteactiviteiten die vaak lang van tevoren zijn vastgelegd.
Als leiding van de gemeente geven wij er om bovenstaande redenen de
voorkeur aan dat de trouwdienst ‘s avonds plaatsvindt. Wanneer het
bruidspaar toch de voorkeur uitspreekt om ’s middags te trouwen, moet
daar een financiële vergoeding voor de betrokkenen tegenover staan.
Als gemeente Jozua zijn wij heel blij met ons eigen gebouw.
Huwelijksdiensten worden daarom in principe in ons eigen gebouw
gehouden.
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Samenvattend is dit de volgorde:
1. Stel de voorganger/oudste ruim van tevoren op de hoogte van
jullie trouwplannen en overleg of de datum ook een geschikte
datum is voor de gemeente en voor degene die zal voorgaan. Hij
zal een afspraak maken om alle zaken rondom de trouwdienst met
jullie af te stemmen.
2. Wij verwachten dat jullie de cursus Ready to Marry?! gaan volgen.
3. Zodra de datum vastligt, dienen de tijden afgesproken te worden voor
het burgerlijk huwelijk op het gemeentehuis, evenals voor de
inzegening en de plaats waar dit gaat gebeuren.
4. Stuur ook altijd een kaart naar het secretariaat, zodat de
gemeente op de hoogte gesteld kan worden en jullie toekomstige
adres bekend is.
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DE TROUWDIENST
De trouwdienst is in de eerste plaats een feestelijke dienst: de viering van
de belofte die jullie elkaar geven. Dit is jullie dienst: jullie liederen worden
gezongen en jullie ‘wensen’ worden zoveel mogelijk vervuld. Er kan
bijvoorbeeld ook een lied solo door bruid of bruidegom gezongen worden
of door iemand anders. Uiteraard moeten de wensen passen binnen het
kader van de vaste elementen van deze dienst. Veel is mogelijk, bespreek
het uiteraard wel even!
De algemene lijn is als volgt:
Muzikale introductie
Bruid en bruidegom komen binnen
Welkom
Zingen lied 1
Gebed
Zingen lied 2
Zingen lied 3
Schriftlezing
Prediking
Huwelijksbevestiging en zegen over het huwelijk
Lied 4
Wisselen van ringen
Collecte – onder het zingen van lied 5
Overhandiging van de trouwbijbel
Lied 6
Zegen
Lied 7 slotlied – bruidspaar verlaat de zaal.
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EEN AANTAL PRAKTISCHE ZAKEN


Liturgie

Het heeft de voorkeur als het bruidspaar zelf de liturgie verzorgt. Als
dit niet mogelijk is, kunnen jullie het vragen aan het secretariaat van
de gemeente. De inhoud stel je vast in overleg met de voorganger van
dienst en de zangleiding.
Bij de keuze van de liederen willen wij jullie er op wijzen dat het goed
is minstens één lied te kiezen dat bij veel mensen bekend is.
Bezorg de liturgie ruim van tevoren bij degenen die de dienst
verzorgen. Druk minimaal 75% liturgieën af van het aantal gasten dat
jullie in de dienst verwachten. Graag in de trouwliturgie op de laatste
pagina de volgende informatie opnemen:

Jozua Evangelische gemeente Alblasserwaard
Jozua is een evangelische gemeente van christenen uit de
Alblasserwaard, die mensen wil aansporen tot een levende relatie van
liefde met God en met elkaar.
Jozua Alblasserwaard is een zustergemeente van Jozua Dordrecht en
aangesloten bij de Evangelische Alliantie.
Diensten
Diensten: Zondagmorgen om 10:00 uur.
Plaats:
Ampèrestraat 4
2952 AA Alblasserdam
Secretariaat
Tel:
078-6916832
Fax:
078-6934962
Site:
www.jozua-ega.nl
E-mail:
info@jozua-ega.nl
Trouwbrochure
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Trouwbijbel

Wij laten aan het bruidspaar de keuze over voor een trouwbijbel in
NBV, NBG, HSV, Het Boek of eventueel een andere vertaling.


Collecte

Tijdens de trouwdienst wordt er een collecte gehouden als dekking
voor de onkosten voor de Gemeente Jozua.


Binnenkomst

Sommige vaders zijn dankbaar en “trots” als ze hun dochter de kerk
mogen binnenleiden. Dit geldt trouwens ook voor moeders die hun
zoon binnenbrengen.
Orde van dienst is dan:
 eerst komt de voorganger binnen
 moeder brengt zoon binnen
 vader brengt dochter binnen.
Je mag natuurlijk ook besluiten om samen binnen te komen.


Foto’s

Mits het discreet gebeurt, hebben wij geen bezwaar tegen het maken
van foto’s of een video-opname tijdens de dienst.


Zaal

De kerkzaal mag worden ‘aangekleed’, maar moet na afloop wel
opgeruimd en schoon worden achtergelaten. Voor de rest van het
gebouw, zoals bijvoorbeeld de toiletten, geldt dat natuurlijk ook.
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Vergoeding

Sommige medewerkenden aan de trouwdienst moeten (zeker als de
dienst overdag is) kosten maken om erbij te kunnen zijn. Voor
bijvoorbeeld de muzikanten of voorganger gebeurt dit meerdere
malen per jaar. Het is daarom goed om in ieder geval de betrokkenen
te vragen of er kosten zijn verbonden aan het meewerken aan jullie
trouwdienst. Dit lijkt misschien vreemd, maar wanneer vrije uren niet
worden uitbetaald door werkgevers kan dit per jaar behoorlijk
oplopen. Houd ook rekening met zaalhuur en eventuele huur van
geluidsapparatuur.


Coördinator trouwdiensten

In de gemeente is een coördinator trouwdiensten die jullie helpt bij het
organiseren van jullie trouwdienst. Je kunt met vragen altijd bij deze
persoon terecht. Omdat er veel dingen zijn die jullie zelf kunnen regelen,
hebben we de volgende checklist gemaakt (na het regelen van alles in de
checklist worden jullie verzocht weer contact op te nemen met de
coördinator):
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CHECKLIST
voor het regelen van een trouwdienst in gemeente Jozua Alblasserwaard
Wat moet er geregeld
worden?
Als eerste contact
leggen met
voorganger/oudste
over de trouwdatum
Grote zaal Jozua
reserveren of andere
locatie

Voorganger/
oudste(n) vragen om
huwelijk in te zegenen
Zangleider vragen

Wanneer?

Gedaan
(datum)

Zo vroeg mogelijk
en voordat je het
gemeentehuis en
andere zaken
afspreekt
Zo vroeg mogelijk Minimaal 2
uur voor
aanvang van
de dienst
reserveren
i.v.m.
opbouwen en
evt. oefenen
Zo vroeg mogelijk

Zo vroeg mogelijk

Evt. zangers/
zangeressen vragen

Zo vroeg mogelijk

Gesprek met
trouwdienstcoördinator

Minimaal 3
maanden voor de
trouwdatum
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Wat moet er geregeld
worden?
Geluidstechnicus en
evt. iemand voor
geluidsopname
vragen
Zo nodig apparatuur
regelen

Koster vragen

Wanneer?

Gedaan
(datum)

Zo vroeg mogelijk

In overleg met
technicus en
afhankelijk van
verhuurbedrijf
(zie bijzonderheden)
Zo vroeg mogelijk

Doel voor collecte
vaststellen (indien van
toepassing)
Bank/gironummer
voor collectedoel
doorgeven aan de
trouwdienstcoördinator
2 mensen vragen om
te collecteren (indien
van toepassing)

Uiterlijk voor het
maken van de
liturgie
Uiterlijk 1 week
voor de bruiloft

Trouwkaart sturen
aan het secretariaat
en aan degenen die
jullie huwelijk
inzegenen

Zodra die gereed
is.
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Is nodig als de
trouwdienst
niet in het
Jozua-gebouw
plaatsvindt
Denk aan
zaalindeling/
gereserveerde
plaatsen

Zo vroeg mogelijk

De gemeente
wordt dan
ingelicht via
het mededelingenblad
en/of een
afkondiging
13

Wat moet er geregeld
worden?
Liturgie uitdelen aan
mensen die een taak
hebben in de
trouwdienst
Gesprek met
voorganger
Evt. video-opname
regelen
Evt. iemand vragen
om de beamer te
bedienen
Bij gebruik van
beamer, de liederen
en/of teksten
doorgeven aan
verantwoordelijke.
Regelen knielbankje:
vragen via koster
Opgeven voor ‘Ready
to Marry?!’
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Wanneer?

Toelichting

Gedaan
(datum)

Uiterlijk 2 weken
voor de bruiloft

Ongeveer 1
maand voor de
bruiloft
Zo vroeg mogelijk
Zo vroeg mogelijk

Uiterlijk 2 weken
voor de bruiloft

Uiterlijk 2 weken
voor de bruiloft
Zo vroeg mogelijk De studies
starten tweemaal per
seizoen
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Tot zover alle praktische en geestelijke zaken die bij deze feestelijke dag
komen kijken. Veel zegen en blijdschap in de voorbereiding van jullie
huwelijk toegebeden!
De oudsten,
Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard

Contactgegevens
Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard
Ampèrestraat 4
2952 AA Alblasserdam
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Website:

078-6916832
078-6934962
info@jozua-ega.nl
www.jozua-ega.nl

Het secretariaat is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9:00 tot 15:00 uur.
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