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Leidingdeel bij Handreiking Actueel ‘Trouwen of samenwonen’ 

 

 

Intro 
Trouwen of samenwonen blijft een actueel thema. Jongeren komen er ook mee in aanraking als 
collega’s of medestudenten samen gaan wonen. Deze schets is nog steeds erg bruikbaar omdat die 
het huwelijk, zoals de Heere God dat gegeven heeft, centraal stelt. Op deze pagina staan wat 
aanwijzingen die je wellicht kunnen helpen. Belangrijk is om te kijken wat bij jou past en geschikt is 
voor je groep. 
 
Aanwijzing 
De wettelijke regels rondom huwelijk zijn veranderd. Pagina 5 van de schets is daarom niet meer 
helemaal juist. Rondom de gemeenschap van goederen zijn/worden de regels gewijzigd. Als je deze 
schets gaat behandelen, zorg dan dat je de actuele regelgeving paraat hebt.  
Op pagina 9 worden de drie doelen van het huwelijk genoemd. Doel b is ‘het samen opvoeden van 
kinderen tot eer van God’. Pagina 15 vermeldt de kosten van een bruiloft. Al naar gelang het 
publiek op de vereniging zou je de stelling kunnen bespreken (bijvoorbeeld als introductie van het 
thema): ‘Na het trouwen willen we eerst een paar jaar aan elkaar wennen, pas dan willen we 
kinderen.’ Eens/oneens? Laat de verenigingsleden maar reageren. Je kunt vervolgens bespreken 
welke eisen je aan een bruiloft of huis wilt stellen. Ook kun je met elkaar de vraag bespreken in 
hoeverre je openstaat voor alle zegeningen van het huwelijk als je eerst nog een paar jaar geen 
kinderen wilt krijgen.  
 
Aandachtspunt 
Al naar gelang de leeftijd van de verenigingsbezoekers kan het thema single-zijn ook een rol spelen. 
Strikt genomen valt het niet onder het thema trouwen/samenwonen, maar het kan voor sommige 
leden op de achtergrond wel meespelen. Voorkom in de bespreking dat trouwen de norm lijkt te 
zijn om gelukkig te worden. Denk ook aan jongeren van de vereniging die uit gezinnen komen 
waarvan de ouders gescheiden zijn. 
 
Al naar gelang de bespreking en openheid in de groep kan ook de vraag opkomen over het 
samenwonen dan wel geregistreerd partnerschap of huwelijk van twee personen van hetzelfde 
geslacht. Hoe moet je daar als christen over denken? Het is goed om je op dergelijke vragen voor te 
bereiden. Er zijn diverse boeken en publicaties over dit thema. Een overzicht geeft het 
studierapport homoseksualiteit en homoseksuele relaties van de CGK synode, zie: 
http://cgk.nl/project/rapporten/. Je vindt op deze site ook een literatuurlijstje om je verder te 
verdiepen in het onderwerp huwelijk en samenwonen. Verder zijn er diverse boeken van 
christelijke uitgevers over single-zijn, mocht je je daar verder in willen verdiepen.  
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Tip 
Laat vooral door alle discussie heen deze avond duidelijk worden hoe mooi de Heere het huwelijk 
bedoeld heeft. Iets wat nog over is gebleven vanuit het paradijs, een gave om zuinig op te zijn.  
Misschien is het ook goed om te bidden voor jongeren die uit gebroken gezinnen komen, 
gemeenteleden die ongewenst single-zijn, jongeren/andere gemeenteleden die worstelen met hun 
seksuele identiteit, gemeenteleden van wie de partner is overleden etc. Al deze verschillende 
situaties kunnen heel gevoelig liggen. Daarom is het denkbaar dat je het wat meer algemeen 
formuleert in zin van: wij bidden voor iedereen die, op welke manier dan ook, te maken heeft met 
de gebrokenheid van het leven.  
 
Huwelijk en seksualiteit zijn kwetsbare thema’s, bewaak daarom in ieder geval gedurende deze 
avond de veiligheid van het gesprek! 
 


