Hervormde Wijkgemeente De Rank
van de Protestantse Kerk in Nederland
Positiebepaling inzegening huwelijk.
Inleiding
De Hervormde Gemeente De Rank maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. De
kerkenraad heeft op grond van de kerkorde, ordinantie 5 artikel 3 en 4 (zie blz. 2), een eigen verantwoording ten aanzien van (de inzegening van) het huwelijk.
Na uitvoerige bespreking in consistorie, kerkenraad en gemeente heeft de kerkenraad het volgende
beleidsstandpunt geformuleerd over de positie van het huwelijk in Bijbels perspectief.
De kerkenraad gelooft
• in het huwelijk dat als een inzetting van God heilig gehouden dient te worden.
in het huwelijk als een verbond van liefde en trouw tussen een man en een vrouw.
• dat het huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw. In de plaatselijke regeling is in § 5.4. –
in afwijking van het gestelde in ordinantie 5 artikel 4 - ten aanzien van het huwelijk dan ook het
volgende opgenomen: “Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van
man en vrouw, kunnen in onze gemeente niet worden ingezegend.”
Uitgangspunten
1. Wij hechten grote waarde aan het huwelijk. De Bijbel laat zien dat God de seksualiteit inkadert
binnen de bescherming van het huwelijk. Seksuele gemeenschap betekent dat je zo je eigen
mens-zijn met dat van een ander verbindt, dat je één mens met die ander bent geworden. Dat
is geen bezigheid of bezig zijn voor even en zolang als het duurt. Je gaat een verbondenheid
aan die niet kan worden verbroken.
2. In onze visie op het huwelijk past samenwonen voor het huwelijk niet. Maar met het oog op de
samenleving en de heel andere cultuur waarin wij nu leven, kiezen wij als kerkenraad voor een
pastorale benadering in de verwachting dat mensen zelf hun leven weer op de hoofdweg krijgen.
3. Ten aanzien van de relatievorming en het huwelijk kiezen we voor een pastorale benadering.
Mensen gaan daarbij voor regels. Niet in de zin dat mensen belangrijker zijn dan God en Zijn
Woord. In elke situatie is ons uitgangspunt God en wat Hij ons zegt. De Bijbel is voor ons het
Woord van God. Die doen we nooit dicht, op geen enkele pagina. Wel willen we in elke nieuwe
situatie die op onze weg komt opnieuw leren luisteren.
4. Dezelfde pastorale insteek geldt voor getrouwden die uit elkaar zijn gegaan. Geen twee verhalen
zijn hetzelfde. Een tweede inzegening in de kerk spreekt niet vanzelf, maar we sluiten die niet bij
voorbaat uit. Als kerkenraad ben je blij als men zijn / haar leven weer op orde krijgt. Trouwen en
ervoor gaan, is dan ons beleid. Is men zover, dan moet je als kerk niet weglopen, al is het vaak
heel ingewikkeld.
5. Mensen die anders geaard of gericht zijn en alleen willen blijven, hebben zonder meer onze
steun. Maar als kerkenraad kunnen wij dat ‘alleen blijven’ niet dwingend aan hen opleggen die
tot een andere keuze kwamen. Hier geldt ook een eigen verantwoordelijkheid naar God toe. Op
trouw blijft overigens iedereen altijd direct aanspreekbaar.

De relevante artikelen uit de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN): Positiebepaling t.a.v. het huwelijk
(betreft letterlijke tekst uit de kerkorde)
ORDINANTIE 5 DE EREDIENST
Artikel 3. Het huwelijk
1. De inzegening van een huwelijk van man en vrouw als een verbond van liefde en trouw voor
Gods aangezicht geschiedt in een kerkdienst.
2. Het verzoek om inzegening van een huwelijk wordt ten minste zes weken van tevoren ingediend
bij de kerkenraad.
3. Wanneer zij die het verzoek hebben ingediend (of één van hen) zijn ingeschreven in het register
van een andere gemeente, wordt het verzoek ten minste tien weken van tevoren ingediend bij
de kerkenraad, die onverwijld de andere kerkenraad of kerkenraden op de hoogte stelt van het
verzoek. Indien een andere kerkenraad binnen twee weken nadat hij op de hoogte is gesteld
bezwaar maakt, beoordeelt de eerstgenoemde kerkenraad of het bezwaar voor de inzegening
een beletsel vormt. Hij geeft de kerkenraad die het bezwaar indiende uiterlijk vier weken voor de
inzegening bericht over zijn besluit.
4. De trouwdienst wordt ten minste twee weken van tevoren aan de gemeente bekend gemaakt
met vermelding van de namen van hen van wie het huwelijk zal worden ingezegend.
5. De inzegening geschiedt door een predikant van de gemeente, of door een andere in overleg
met het bruidspaar door de kerkenraad uit te nodigen predikant, met gebruikmaking van een
van de orden uit het dienstboek van de kerk.
6. De kerkenraad schenkt namens de gemeente in de trouwdienst een huisbijbel.
7. De kerkenraad kan een trouwboek bijhouden, waarin hij de namen van hen van wie het huwelijk
is ingezegend inschrijft.
8. Alleen een naar burgerlijke wet tot stand gekomen huwelijk kan worden ingezegend.
Artikel 4. Andere levensverbintenissen
1. De kerkenraad kan - na beraad in de gemeente - besluiten dat ook andere levensverbintenissen
van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden
gezegend.

