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Geen touw of kabel kan 

zo stevig samensnoeren, 

zo vast binden, 

als liefde met 

één enkele draad doet. 
                                                        Robert Burton 
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Geweldig,  
Jullie willen trouwen en ook een zegen1 over die 

huwelijksverbintenis vragen.  

 

Het kan zo zijn dat jullie trouwdienst om de één of 

andere reden niet in (eigen) kerk of christelijke 

gemeente kan plaatsvinden, of jullie willen dat niet.  

 

Jullie zijn op zoek naar een dominee/ pastor om daar 

vorm aan te geven.  

Vanuit Eenheid Geeft Kracht ben ik als freelance 

geestelijk verzorger beschikbaar om een trouwdienst 

te leiden en ga daar samen met mijn vrouw graag met 

jullie over in gesprek.  
( Wanneer je samenwoont of al een relatie achter de rug 

hebt ben je van harte welkom.)  

  
Samen willen we in vier gesprekken vorm geven aan de 

invulling van de trouwdienst die jullie persoonlijke 

karakter draagt.  

                                               
      Jan H. Hofman  

 

 

 

 
1  Zie hoofdstukje: Huwelijksinzegening in de Bijbel  
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Stadhuis en kerk  

 
Over het huwelijk is in de Nederlandse wet geregeld 

dat er eerst een burgerlijk huwelijk moet worden 

gesloten en dat er daarna een ”kerkelijk“ huwelijk 

mag plaats vinden.  

  

Het huwelijk is een prachtig avontuur, waarin je niet 

alleen je vriend(in) beter en beter leert kennen, maar 

als het goed is ook jezelf.  

 

Samen willen jullie een leven met elkaar beginnen en 

jullie willen je huwelijk in de handen van God leggen en 

Hem betrekken in je huwelijksrelatie.  

  

In een trouwdienst is God een belangrijke getuige.  

Hij hoort de beloften, waarin je elkaar trouw belooft.  

Hij is a.h.w. de derde partij die zich bij jullie voegt 

om jullie te helpen en te ondersteunen op jullie 

huwelijksweg.  
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Jullie trouwdienst  

 
Voor jullie hét moment van je trouwdag.  

Hoe het er uitgaat zien is afhankelijk van hoe jullie 

het graag willen. 

Daarom nemen we ook tijd voor 4 gesprekken om de 

trouwdienst vorm te geven.  

Ons doel is een dienst te organiseren waar jullie 

jezelf en jullie dierbaren zich in herkennen.  

 

Graag bouw ik een persoonlijke band met jullie op, 

zodat we elkaar echt leren kennen. Ik vind dat 

belangrijk om jullie trouwdienst een persoonlijke 

sfeer en karakter te geven.  

Het is toch fijn om een trouwdienst te hebben die 

geleid wordt door iemand die echt betrokken is bij 

jullie en jullie beweegreden kent om met elkaar te 

trouwen. 

 

Met elkaar verweven 

de rest van ons leven 

in een wereld vol geloof, hoop en liefde 

zullen wij elkaar het ja-woord geven 
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Mogelijkheden  
 
Er zijn veel mogelijkheden, hieronder volgen een 

aantal voorbeelden; 

• Geven jullie elkaar een traditionele of moderne 

belofte? Schrijven jullie die zelf of willen jullie  

dat ik die aanreik? 
 

• Willen jullie de ringen tijdens de trouwdienst 

of in het stadhuis wisselen? 
 

• Knielen of staan jullie tijdens het 

zegenmoment?  
 

• Zijn er getuigen? 
 

• Is er muzikale omlijsting en hoe? 
 

• Kiezen jullie een Bijbeltekst, of doe ik dat? Of 

samen?  
 

• Wordt de bruid weggegeven?  
 

• Waar vindt de trouwdienst plaats? Het hoeft 

niet in een kerkgebouw maar kan in principe op 

elke locatie gevierd worden.  
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Natuurlijk help ik jullie graag bij het maken van 

keuzes die bij jullie passen, want het gaat om jullie 

trouwdienst.  

Huwelijkszegening in de Bijbel  

 
De Bijbel is het oudste boek waar over zorg en 

liefde tussen mensen gesproken wordt. Deze liefde 

en zorg vinden hun oorsprong in God.  
  
Hieronder lees je daarover.  

 
En God zei: "Laten We mensen maken, mensen die 

op Ons lijken. Ze zullen heel erg op Ons lijken. Ze 

moeten zorgen voor de vissen in de zee, de vogels 

in de lucht, het vee, de kruipende dieren en voor de 

hele aarde." En God maakte de mens. Hij maakte 

hem zó, dat hij heel veel op Hem leek. De mens leek 

heel erg op Hem. Hij maakte een man en een 

vrouw. God zegende hen en zei tegen hen: "Krijg 

veel kinderen, zodat er heel veel mensen komen. Ga 

over de hele aarde wonen en heers over de aarde. 

Zorg voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht 

en de kruipende dieren. Jullie mogen eten van alle 

planten, bomen en vruchten. Maar alle grote dieren, 

alle vogels en alle kruipende dieren mogen van het 

gras eten." Dat gebeurde.     
Genesis 1:26-30 Basisbijbel  

 
                   lees verder op de volgende pagina    
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In dit oude verhaal  valt de gel ijkwaardigheid 

tussen man en vrouw op, wat niet 

vanzelfsprekend was in de tijd dat het 

verhaal tot stand kwam.  
 

Man en vrouw worden allebei door God 

geschapen. Beiden krijgen samen de opdracht 

om te zorgen en worden gezegend  met 

vruchtbaarheid. Lange tijd heeft de kerk in 

dit vers een plicht tot voortplanting gelezen 

en werd dit gezien als de enige opdracht die 

de bijbel aan gehuwden gaf.  
 

Er is in dit  gedeelte helemaal  geen sprake 

van een plicht maar wel van een zegen. De 

mens wordt door God in staat gesteld om 

vreugde te beleven aan zijn scheppingswerk 

(zijn )kinderen en aan de relatie met zijn 

partner.  
 

Toon Hermans verwoordt dit mooi in het onderstaand 

gedichtje  

          

Ik was verbaasd, verliefd, verrukt, 

ik heb je als een bloem geplukt. 

Eeuwig zul je bloeien want 

ik heb je in mijn ziel geplant. 
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Voorstellen 
 
Ik ben Jan Hofman, geboren op 23 februari 1953 

en woon samen met mijn vrouw 

Greetje in Assen.  

We zijn samen 45 jaar getrouwd en 

hebben veel geleerd. Dat delen we  

graag met stellen die nog aan het 

begin staan. Daarom doen we de 

voorbereiding voor jullie huwelijk 

ook samen.  
  

Tijdens mijn werkzaamheden als landelijk 

voorlichter van een fondswervende organisatie heb 

ik een HBO opleiding theologie gevolgd en ben ik 

zes jaar parttime voorganger geweest in een 

kerkelijke gemeente.  

Sinds 2015 werk ik als onafhankelijk freelance 

geestelijk verzorger en heb ik in de loop van de 

jaren veel huwelijksdiensten mogen doen.  
 

Mijn passie is met mensen op weg gaan, 

verbindingen te zoeken en te leggen om in harmonie 

te leven. 

Dit is geworteld in mijn christelijke 

levensovertuiging. Het verhaal van God die vanuit 

liefde, ongeacht hun omstandigheden, omziet naar 

mensen, naast hen wil staan en met hen op weg 

gaat, motiveert en inspireert me.  
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Kosten: 
 

Onze dienstverlening voor een huwelijksdienst 

bestaat uit: 
 

• Minimaal 4 voorgesprekken, waarin we elkaar leren 

kennen en samen vorm geven aan jullie trouwdienst  
 

• Een mooie persoonlijke dienst  
 

• En huwelijksbijbel naar keuze  
 

Ons tarief hiervoor is € 675,00 

(excl. Km. vergoeding á €0,19 per km, eerste 100 km vrij )  

 

Contact 
Nog vragen?  

Of vrijblijvend kennismaken (gratis)  

Bel of mail:     

06- 154 86 501 
 

Via mail: info@eenheidgeeftkracht.nl  
  
 Adresgegevens etc. 

 

Eenheid Geeft Kracht  

Venestraat 222 

9402 GT Assen  

www.eenheidgeeftkracht.nl 
KvK 62689223,    BTWnr 68999240B01 

mailto:info@eenheidgeeftkracht.nl
http://www.eenheidgeeftkracht.nl/

