De kerkdienst

Tot slot …

Wat betreft de praktische voorbereiding willen wij
je aanraden niet te lang te wachten met het
regelen van de kerkdienst. Overleg in een vroeg
stadium met één van de voorgangers over jullie
aanstaande huwelijk. Hieronder staat alvast wat
informatie wat betreft de dienst:

Nog enkele tips om je goed voor te bereiden op
jullie huwelijk.

 Met de voorganger wordt overlegd over
trouwdatum, trouwtekst en liederen.
 Er wordt een liturgieblad opgesteld dat verder
door het bruidspaar zelf verzorgd wordt. Het
printen kan eventueel via onze gemeente.
 Voor een trouwdienst in 'De Uitkijk' dient een
huurprijs betaald te worden. Vraag het
huurcontract op! Een andere kerk huren kan
natuurlijk ook.
 Jullie voorgenomen huwelijk wordt een paar
zondagen voor de trouwdatum in de dienst
genoemd en ook aangekondigd via de website
en de zondagse hand-out Outlook.

Naast veel praktische dingen die geregeld moeten
worden, raden we jullie aan om naar een 'Ready
to marry' weekend van de EO te gaan. Zoek op de
website van de EO (eo.nl) naar 'Ready to marry'.
Je vindt daar nog veel meer over het huwelijk.
Samen een boek lezen over het huwelijk is ook
een goede voorbereiding!
Veel plezier en zegen toegewenst bij jullie
huwelijksvoorbereiding!

Meer informatie
Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen
met de coördinator van de trouwdiensten. Wie dit
is, vind je op de website onder ‘Wie we zijn’;
‘Leiding van de gemeente’.

 Jullie eerste cadeau die dag zal een Bijbel zijn,
die je van Parousia krijgt. Over het soort Bijbel
kan overlegd worden. Ook over wie deze
tijdens de trouwdienst overhandigt.
 Alle praktische zaken worden van te voren met
de organisator bijzondere diensten
doorgenomen, zodat je rond de kerkdienst niet
voor verrassingen komt te staan.

Samenkomsten: zondags 10 uur in gebouw De Uitkijk
Wattstraat 64, 2723 RD Zoetermeer. Telefoon 079-3478548.
Website: www.parousiazoetermeer.nl

Eindelijk!

Samenwonen of trouwen?

Het huwelijk eren

'Eindelijk één gelijk aan mij' juichte Adam toen hij
Eva zag. Hopelijk zijn jullie ook zo enthousiast over
elkaar: 'Wij horen bij elkaar'.

God heeft het huwelijk ingesteld met als doel, dat
een man en een vrouw samen één worden. Door
het jawoord te geven, gá je helemaal voor elkaar,
wat er ook gebeurt.

In Hebreeën 13:4 staat: Houd het huwelijk in ere,
in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed
zuiver.

Het huwelijk is Gods idee. Hij stelde het in.
In de Bijbel staan veel positieve dingen over het
huwelijk, zoals in Prediker 9:9: Geniet van het
leven met de vrouw die je bemint.

Een verbond met z'n drieën
Als je in de kerk trouwt, zeggen jullie allebei 'ja'
tegen elkaar en tegenover God. Het is een
verbintenis met z'n drieën.
In Prediker 4:12 staat: Een koord dat uit drie
strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
Elke streng is daarbij van belang. Daarom stellen
we als voorwaarde voor een kerkelijk huwelijk dat
beide partners gelovig zijn. In de Bijbel staat in
2 Korintiërs 6:14 ook, dat het niet goed is om in
hetzelfde span te lopen met een ongelovige.

Misschien wonen vrienden en vriendinnen van
jullie samen zonder getrouwd te zijn. Dat lijkt in
deze tijd heel normaal. Misschien vinden ze een
officiële plechtigheid niets voor hen. Of ze vinden
de belofte die je maakt als je trouwt te sterk:
"Hoe kan je weten of je over tien jaar nog bij
elkaar wilt blijven?"
Een andere ook vaak gehoorde reden om (nog)
niet te trouwen, is geld. Misschien zijn er niet
genoeg financiën om een groot feest te houden of
een mooie trouwjurk te kopen. Als dat voor jullie
ook een probleem is, bedenk dan wat er in
Mattheüs 6:33 staat: Jullie hemelse Vader weet
wel wat jullie allemaal nodig hebben, maar zoek
liever eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je
erbij gegeven worden.

Seks hoort binnen de bescherming van het
huwelijk. Ga dus niet eerst een seksuele relatie of
samenlevingsrelatie beginnen vóór je huwelijk.
Als deze gedachte nieuw voor jullie is, praat er
dan eens over. Je kunt een gesprek aanvragen
met een echtpaar van het team
huwelijksvoorbereiding.

Studies
Om jullie op weg te helpen, worden er vóór jullie
huwelijk vijf studieavonden gepland met een
echtpaar uit het team huwelijksvoorbereiding.
Soms worden deze studies in groepsverband
gegeven. Onder andere de volgende onderwerpen
komen aan bod:







De Bijbel over het huwelijk
Verschillen tussen man en vrouw
Accepteren en vergeven
Geld- en tijdsbesteding
Seksualiteit
Ouderschap

