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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Met de inwerkingtreding in 2004 van de nieuwe kerkorde behoort het 
zegenen van andersoortige relaties dan een relatie tussen man en 
vrouw officieel tot de mogelijkheden binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland. Ordinantie 5-4 benoemt het als volgt: 
 

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. 

 
In een notendop passeren in dit kerkorde-artikel een heel aantal 
zaken de revue. Allereerst, zo blijkt, is het zegenen van andere 
relatievormen niet vanzelfsprekend. Elke gemeente moet zich 
daarover afzonderlijk uitspreken en wel na een beraad. Deze 
handreiking wil gemeenten op dit punt behulpzaam zijn.  
 
Hoofdstuk 1 gaat in op wat een ‘beraad’ precies is en wijst daarbij op 
een aantal aandachtspunten om een dergelijk beraad zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Daarnaast meldt het kerkordeartikel dat 
relaties als een verbond in liefde en trouw kunnen worden gezegend. 
Met andere woorden, ergens moet uit de relatie die mensen met 
elkaar hebben ook iets van een zorgplicht spreken.  
 
In hoofdstuk 2 worden de in Nederland geldende juridische vormen 
besproken waarbij partners hun zorgplicht ten opzichte van elkaar 
regelen. Net als een huwelijk tussen man en vrouw geschiedt de 
inzegening/zegening van de aangegane levensverbintenis in een 
kerkdienst. Het nieuwe Dienstboek deel II reikt hiervoor ook orden van 
dienst aan.  
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In hoofdstuk 3 wordt in het kort besproken wat de aard en de waarde 
is van deze ‘orden van dienst’.  
 
Tenslotte noemt het kerkorde-artikel het woord zegenen. Daarmee 
maakt de kerkorde toch een onderscheid tussen het huwelijk (waarbij 
over inzegenen wordt gesproken) en de andere relatievormen (waarbij 
over zegenen wordt gesproken). Een zorgvuldig taalgebruik in de 
gemeente is belangrijk.  
 
Hoofdstuk 4 bespreekt het verschil tussen het woord ‘zegenen’ en 
‘inzegenen’ en geeft een kritische beschouwing van het in de kerkorde 
gemaakte onderscheid.  Het zegenen van andere relaties roept 
steeds weer vragen op.  
 
In hoofdstuk 5 wordt een aantal veelgestelde vragen besproken en 
beantwoord.  
Tot slot wordt in de bijlage een literatuurlijst gegeven. 
 
De Werkgroep Homoseksualiteit, Ambt en Kerk hoopt u met deze 
handreiking van dienst te zijn.  
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1  Het beraad in de gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
Bewerking: Gert Wybe van der Werff  
Bronartikel: Een beraad over het zegenen van huwelijksrelaties van 
mensen van hetzelfde geslacht en van niet-huwelijkse relaties - naar 
Jaap Franken en Wim van der Wel.    
 
In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt in de 
ordinanties het volgende gezegd: 
 
"De kerkenraad kan - na beraad in de gemeente - beslissen dat ook 
een andere levensverbintenis als een verbond van liefde en trouw 
voor Gods aangezicht in het midden van de gemeente kan worden 
gezegend." (ord. 5, art. 3, lid 9)  
 
Het gaat hierbij om een andere levensverbintenis dan ‘een huwelijk 
van man en vrouw’. 
Daarmee wordt helder hoe een maatschappelijke ontwikkeling, 
waarbij homoseksualiteit en samenwonen in de Nederlandse 
samenleving steeds meer geaccepteerd zijn geraakt, ook binnen de 
kerken een plek heeft gekregen. Sinds 1999 is het bij wet geregeld 
dat het huwelijk ook door mensen van hetzelfde geslacht kan worden 
aangegaan. Maar het gaat in dit vraagstuk over meer dan alleen het 
zegenen van relaties tussen mensen van een gelijk geslacht. Het gaat 
ook om mensen die samenwonen en die relatie gezegend willen zien. 
 
Nu laat de kerkorde het aan de plaatselijke kerkenraad zelf over om te 
bepalen - na beraad met de gemeente - of ter plaatse huwelijkse 
relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht en niet-huwelijkse 
relaties kunnen worden gezegend. 
Een verstandige verlegenheidsoplossing, met complicerende factoren.  
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- Verstandig, omdat gemeenten binnen de Protestantse Kerk heel 
verschillend van kleur zijn. Wat in de ene gemeente wellicht 
vanzelfsprekend is, is in een andere onbespreekbaar. Gun het 
gemeenten onder de paraplu van de ene kerk om hun dienst aan de 
Heer van de Kerk verschillend in te vullen. 
 
- Verlegenheidsoplossing, omdat het aangeeft, dat het volgen van de 
weg van de Heer soms heel moeilijk is. Zo moeilijk dat er over hoe 
mensen hun liefde gestalte denken te moeten geven, verschillend 
gedacht wordt. En dat is buitengewoon pijnlijk, zeker daar waar voor 
mensen èn in de bijbel de liefde zo wezenlijk is. Complicerende 
factoren, omdat de gemeente die zich over dit onderwerp gaat 
‘beraden’, zal merken dat het onderwerp veel oproept, en er binnen 
één gemeente zeer verschillend over zo’n onderwerp gedacht zal 
worden. 
 
Over wat een beraad in de gemeente in kan houden, worden we al 
vroeg in de kerkgeschiedenis ingelicht. Het nieuwe testament staat bol 
van de spanning in de jonge gemeente, die wordt geconfronteerd met 
een voor haar volstrekt nieuw fenomeen, dat veel spanningen 
oproept: de toeloop van ‘heidenen’. In dat proces heeft ook ‘beraad’ 
een belangrijke rol gespeeld. In dat proces wist de gemeente zich 
gedragen door Gods Geest. 
 
In het volgende stuk willen wij aangeven wat volgens ons een beraad 
is en hoe het gevoerd zou kunnen worden. 
 
Wat is een beraad? 
Een beraad is een gesprek binnen de gemeente over een onderwerp, 
waarbij niet van tevoren vaststaat wat de mening van de gemeente 
zal zijn over het onderwerp en waarbij ook van tevoren niet vaststaat 
wat voor beslissing er over het betreffende onderwerp genomen zal 
worden. 
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Het beraad kent een paar belangrijke spelregels: 
 
a. de inbreng van gemeenteleden wordt volstrekt serieus 
genomen 
b. deelnemers aan het beraad gaan met eerbied en respect om 

met elkaar en met elkaars overtuiging. 
 
In feite houden beide spelregels in dat mensen als zelfstandige 
gelovigen serieus worden genomen (a) in hun overtuiging, en dat van 
hen verwacht wordt dat ze Paulus' oproep "aanvaardt daarom elkaar 
ter ere van God, zoals Christus u aanvaard heeft" en "acht in alle 
bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf" (b) in het verstaan in 
hun omgang met elkaar. 
 
Hierbij een paar opmerkingen over beraad. Als mensen met elkaar 
een open gesprek aangaan, dan laat het eindresultaat niet 
voorspellen. Allerlei varianten dienen zich aan: voorstanders van het 
zegenen van relaties - anders dan het traditionele huwelijk - zijn in de 
meerderheid en dat leidt ertoe dat men overgaat tot het zegenen van 
deze relaties, tegenstanders zijn in de meerderheid en dat leidt ertoe 
dat men er niet toe overgaat. Maar ook: hoewel tegenstanders in de 
meerderheid zijn, laten zij toch toe dat het gebeurt, of, omgekeerd: 
hoewel voorstanders in de meerderheid zijn, gebeurt het toch niet 
vanwege de gevoeligheden van de tegenstanders. 
Deze wijze van beslissen is niet nieuw. In Romeinen 14 en 15 zie je er 
al een voorbeeld van. De reden om zo met elkaar om te gaan ligt in 
"Aanvaardt elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus ons heeft 
aanvaard." (Rom.15:7). 
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Wie dat doet, dat aanvaarden, zal zich automatisch aan de volgende 
spelregels houden: 
 
1. Je neemt elkaar serieus op drie niveaus: 
 

• Het niveau van de kennis: je luistert en brengt de openheid op 
om te luisteren naar wat er voor gegevens zijn in bijbel, politiek 
en wetenschap en hoe je met die gegevens zou kunnen 
omgaan. 

• Het niveau van de ervaring: wat heeft die ander meegemaakt 
op dit terrein? 

• Het niveau van het gevoel: wat voor gevoelens roept het 
spreken over deze vraag bij de ander op? 

 
Als je elkaar op deze drie niveaus serieus neemt, ontstaat er een 
klimaat van wederzijds respect. Want dat is de tweede spelregel. 
 
1. Eerbied en respect 
 
In het gedeelte in Romeinen 14 zijn er voor- en tegenstanders om je 
"aan bepaalde dagen te houden". Wat daarbij gebeurt is, dat je 
groepsvorming krijgt. De ‘behoudende’ groep gaat de ‘nieuwlichters’ 
veroordelen. Je kunt de geluiden al horen: "als je zoiets doet, waar 
blijf je dan", enz. De ‘nieuwlichters’ gaan de ‘behoudende’ mensen 
minachten. Ook die geluiden kun je je voorstellen: "ouderwets gedoe; 
ze weten niet beter", enz. 
Paulus geeft aan: als iemand iets vindt vanuit zijn/haar geloof, dan is 
dat te respecteren! 
 
2. Veracht elkaar niet en veroordeel elkaar niet  
 
Deze spelregel is misschien wel het moeilijkste! Degenen die het 
gesprek begeleiden zullen dan ook scherp moeten toezien dat de 
spelregels zo worden nageleefd dat er een echt beraad kan ontstaan.  
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Hoe voer je op een goede manier een beraad? 
Drie elementen zijn naar ons gevoel van onmisbaar belang: 
 
A. Een heldere route. 
B. Een heldere vraagstelling. 
C. De drie dimensies die voor mensen belangrijk zijn, dienen aan de 

orde te komen. 
 
A. Een heldere route 
Een onderwerp als dit bespreken, roept veel reacties op. Sommigen 
zullen blij zijn dat het "eindelijk" aan de orde komt, anderen zullen er 
veel moeite mee hebben. Helderheid over het hoe en het wanneer 
van het onderwerp kan daarbij, zowel voor gemeente als voor 
kerkenraad, een houvast zijn in het beraad. Je weet wanneer je 
erover gaat praten, je plant hoe je erover gaat praten en je spreekt af 
wanneer je tot een besluitvorming komt.  
 
In elk geval horen bij een heldere route: 
 
• De kerkenraad besluit dat dit onderwerp in beraad zal worden 

genomen. De kerkenraad neemt op dit moment zelf geen 
beslissing over wat hij van het onderwerp vindt; hij beperkt zich tot 
het besluit dat erover gesproken gaat worden en langs welk 
traject en met welke vraagstelling. 

• Het kan raadzaam zijn om een aparte commissie te benoemen 
die dit beraad gaat begeleiden. Deze commissie blijft 
verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. 

• De gemeente krijgt uitgebreid de gelegenheid zich over het 
onderwerp uit te spreken. Beraad vraagt om kleine groepen, waar 
mensen zich veilig kunnen uitspreken. Groot huisbezoek en/of 
wijkavonden lijken hiervoor het meest geschikt.  

• Informatie kan via een reader en/of het kerkblad worden gegeven. 
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• Alle reacties worden gebundeld en in een rapport samengevat, 

dat op een gemeente-avond kan worden gepresenteerd. Het 
rapport moet in elk geval aan de kerkenraad worden aangeboden. 

• De kerkenraad neemt aan de hand van het rapport (de gemeente 
gehoord hebbende) een beslissing. Hij legt die beslissing vast. 
Hoe de beslissing ook uitvalt, aan mensen die problemen hebben 
met de uitslag zal pastorale zorg dienen te worden besteed. 

• Een duidelijk tijdpad moet worden uitgezet. 
 
B. Een heldere vraagstelling 
Niet alleen een heldere route is van belang, een heldere vraagstelling 
is dat ook. Veel onnodige discussie kan worden voorkomen doordat 
helder is waarover het wel en waarover het niet gaat. Bovendien: als 
er eenmaal een besluit wordt genomen, moet de besluitvorming op de 
kerkenraad aansluiten bij de gesprekken die binnen de gemeente zijn 
gehouden. 
Hieronder vindt u drie varianten. In het eerste geval ligt het accent op 
het belang van zegenen voor mensen, in het tweede geval op het 
zegenen van niet-huwelijkse relaties en in het laatste geval op het 
zegenen van homoseksuele relaties. 
 
Het zijn drie (voor een deel heel) verschillende invalshoeken om dit 
onderwerp te benaderen, die alle drie passen bij waar het in de 
kerkorde over gaat. Opgemerkt dient te worden, dat een vraagstelling 
de toonzetting van een beraad behoorlijk kan bepalen. 
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Er zijn drie wijzen van vraagstellen: 
 
1. Wat is de waarde van de zegen voor mensen die duurzaam in 

liefde verbonden willen zijn? 
2. Past het bij de wijze waarop wij hier als gemeente Christus 

proberen te dienen om niet-huwelijkse relaties te laten 
zegenen? 

3. Past het bij de wijze waarop wij hier als gemeente Christus 
proberen te dienen om homoseksuele relaties te laten 
zegenen? 

 
Bij vraagstelling 1: 
 
a. Wat betekent de zegen voor u aan het einde van de kerkdienst? 
b. Welke plaats heeft de zegen in uw dagelijks leven? 
c. Welke betekenis heeft de zegen voor uw eigen relatie als u die 

hebt? 
d. Kunnen wij beoordelen of de ene relatie voor Gods zegen in 

aanmerking komt en de andere niet? Als dit zo is, hoe 
beoordelen we dat dan? 

 
Bij vraagstelling 2: 
 
a. Komt het in uw omgeving (familie, vrienden, kennissen) voor 

dat mensen ongehuwd samenwonen? Hebt u er weet van wat 
het geloof voor deze mensen betekent? 

b. Welke betekenis heeft de zegen voor uw huwelijksleven als u 
getrouwd bent? 

c. Kunnen wij beoordelen of de ene relatie voor Gods zegen in 
aanmerking komt en de ander niet? Als dit zo is, hoe 
beoordelen we dat dan? 
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Bij vraagstelling 3: 
 
a.   Komt het in uw omgeving (familie, vrienden, kennissen) voor 

dat homoseksuele mensen samenwonen? Hebt u er weet van 
wat het geloof voor deze mensen betekent? 

b. Is een homoseksuele relatie gelijkwaardig aan een 
heteroseksuele relatie? 

c. Kunnen wij beoordelen of de ene relatie voor Gods zegen in 
aanmerking komt en de ander niet? Als dit zo is, hoe 
beoordelen we dat dan? 

 
C. Drie dimensies 
 
Ervaringen uit het verleden (bijvoorbeeld rondom discussies over 
doopleden aan het avondmaal) leren dat beslissingen niet alleen 
rationeel (bijvoorbeeld: wat zegt de bijbel ervan?) worden genomen. 
Minstens zo belangrijk is wat voor gevoelens dit onderwerp bij mij op 
roept. En een derde factor die meespeelt is: wat heb ik voor ervaring 
met dit terrein, wat heb ik er persoonlijk van meegemaakt of misschien 
in mijn naaste familie/vriendenkring gezien? 
 
Willen we een beraad goed kunnen voeren en willen we elkaar daarin 
serieus nemen, dan zullen die drie dimensies aan de orde moeten 
komen. In bovenstaande vraagstellingen is geprobeerd aan alle drie 
dimensies stem te geven. 
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Daarbij zal moeten worden gezorgd dat  
 
• er informatie is (kennisniveau) zodat mensen zich kunnen laten 

informeren over argumenten voor en tegen. De informatie zal dus 
evenwichtig in voors en tegens dienen te zijn, zodat men niet het 
gevoel kan krijgen door het informatieaanbod gemanipuleerd te 
worden; 

• op de wijkavonden ervaringsverhalen kunnen klinken, zowel 
vanuit de aanwezigen alsook via de reader; 
• voor wat betreft het gevoelsaspect de spelregels (zie 

hierboven) zeer zorgvuldig worden nageleefd. Mensen mogen 
met hun gevoelens komen, maar te allen tijde moet ervoor 
worden gewaakt dat mensen in het uiten van gevoelens het 
respect voor een ander verliest of, omgekeerd, dat men geen 
respect opbrengt voor de gevoelens van een ander. 
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2. Een relatie in liefde en trouw  
 
 
 
 
 
 
Sinds 1 april 2001 kunnen twee mannen of twee vrouwen in 
Nederland met elkaar in het huwelijk treden. Dit als gevolg van de 
“Wet openstelling huwelijk”. Daarmee liep Nederland voorop in de 
wereld. De uitkomst van deze wet kan gezien worden als het resultaat 
van een lang proces. Voorheen bestond er voor paren van gelijk 
geslacht geen andere mogelijkheid dan een aantal zaken te regelen 
via de notaris in een zogenaamd ‘samenlevingscontract’.  
De politiek vond dat er ook voor paren van gelijk geslacht een wettelijk 
geregelde samenlevingsvorm moest komen. Hiertoe werd in 1998 het 
geregistreerd partnerschap ingevoerd.  
In de meeste opzichten is deze vorm gelijkwaardig aan het huwelijk. 
De laatste stap was de openstelling van het huwelijk voor paren van 
gelijk geslacht. Het principe van de gelijke behandeling was daarbij 
een belangrijk uitgangspunt. 
 
In feite kennen we in Nederland nu drie manieren waarop mensen 
formeel ten opzichte van elkaar iets kunnen regelen: het samen-
levingscontract, het geregistreerd partnerschap en het huwelijk.  
De kerkorde spreekt bij het zegenen van een relatie over een relatie in 
liefde en trouw. Over ‘hoe’ dat formeel geregeld is, zegt de kerkorde 
niets. Het is dus aan iedere gemeente afzonderlijk om na te gaan 
welke relatievormen zij als een verbond van liefde en trouw zien.  
We bespreken in het kort de drie wettelijke regelingen. 
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2.1 Het samenlevingscontract 
 
Waar het ‘geregistreerd partnerschap’ en het ‘huwelijk’ voor een groot 
deel aan elkaar gelijk zijn, geldt dat niet voor het samenlevings-
contract. Dat laatste is van een geheel andere orde. Het samen-
levingscontract kan het beste gezien worden als een unieke regeling 
tussen twee partijen. Wat zij met elkaar afspreken, bepalen zij zelf. Zo 
kunnen de partners zelf bepalen of ze iets willen regelen met 
betrekking tot de zorgplicht voor elkaar. Bij het geregistreerd 
partnerschap en het huwelijk geldt die plicht automatisch. Een 
samenlevingscontract heeft slechts juridische gevolgen voor de twee 
partijen die de overeenkomst zijn aangegaan. Bij een geregistreerd 
partnerschap of een huwelijk heeft de overeenkomst ook juridische 
gevolgen in de verhoudingen tot anderen.  
Opmerkelijk is dat het samenlevingscontract ook daadwerkelijk 
verplicht tot samenwonen. Bij een geregistreerd partnerschap of een 
huwelijk is dat geen voorwaarde. Een ander belangrijk punt is dat er 
bij een samenlevingscontract geen aanverwantschap ontstaat. Als je 
een geregistreerd partnerschap of een huwelijk aangaat is dat wel het 
geval. De familieleden van de ene echtgenoot worden ‘aangetrouwde’ 
familie van de andere echtgenoot. De aanverwanten hebben ook 
bepaalde rechten.  
 
Het samenlevingscontract wordt gesloten ten overstaan van een 
notaris.  
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2.2 Het geregistreerd partnerschap 
 
Het geregistreerd partnerschap werd door velen gezien als een 
alternatief voor het huwelijk, toen het huwelijk nog niet was open-
gesteld voor paren van gelijk geslacht. Nu dit wel zo is, is het 
geregistreerd partnerschap niet afgeschaft, maar blijven bestaan. Het 
is niet alleen een overeenkomst bestemd voor paren van gelijk 
geslacht, maar voor allen die om de een of andere reden niet kiezen 
voor het huwelijk. Het is wel of of. Je kunt niet én een geregistreerd 
partnerschap hebben én getrouwd zijn.  
Zoals gezegd zijn het geregistreerd partnerschap en het huwelijk in 
vele opzichten gelijk. Toch zijn er kleine verschillen. Eén van die 
verschillen is dat de partners bij het huwelijk de overeenkomst met 
elkaar aangaan door het geven van een ‘jawoord’. Bij het 
geregistreerd partnerschap mag men zelf een vorm kiezen voor deze 
verklaring.  
Ook is er een verschil als het gaat om de volgorde ‘overheid’ en ‘kerk’. 
Wettelijk is het nog steeds zo dat de kerk alleen maar een huwelijk 
mag inzegenen nadat eerst het burgerlijk huwelijk is gesloten. Deze 
volgorde ligt vast. Bij een geregistreerd partnerschap laat de overheid 
dat vrij en is het aan de plaatselijke gemeente hoe daar mee om te 
gaan.  
 
Er is ook verschil als het gaat om het beëindigen van de overeen-
komst. Bij een geregistreerd partnerschap kan dat zonder 
tussenkomst van de rechter als beide partijen er mee instemmen. Bij 
de ontbinding van een huwelijk komt de rechter er altijd aan te pas.  
 
Als het gaat om de rechten en plichten van de partners ten opzichte 
van elkaar, is er geen verschil met het huwelijk. Het geregistreerd 
partnerschap wordt gesloten ten overstaan van een ambtenaar van de 
burgerlijke stand. 
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2.3 Het huwelijk 
 
Het huwelijk als vorm van wettelijke overeenkomst tussen twee 
partners is niet nieuw. Alleen nieuw is, dat het huwelijk nu ook is 
opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Het is dan ook onjuist om 
te spreken van een homohuwelijk. Dit laatste zou veronderstellen dat 
er naast het ‘gewone’ huwelijk ook nog een apart iets zou zijn voor 
homo’s. Dat is onjuist.  
 
De Nederlandse wetgeving kent maar één huwelijksvorm. We doen er 
daarom beter aan om in plaats van over ‘homohuwelijk’ te spreken 
over huwelijk tussen paren van gelijk geslacht.  
Wie eerder een geregistreerd partnerschap had, kan dit laten omzet-
ten in een huwelijk. Het is dus of of. Het omgekeerde is eveneens 
mogelijk. Een huwelijk kan ook worden omgezet in een geregistreerd 
partnerschap. Het huwelijk wordt ook gesloten ten overstaan van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand.  
De samenlevingsvormen verschillen nog het sterkst van elkaar als  
het gaat om de geboorte van een kind. Bespreking daarvan valt  
buiten het bestek van deze brochure. Wie zich daarin wil verdiepen, 
kan informatie vinden in één van de folders van Postbus 51 
(www.postbus51.nl). 
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1. Liturgische orden van dienst  
 
voor het huwelijk en andere levensverbintenissen 
 
 
 
 
 
 
Wie op zoek is naar liturgisch materiaal voor de zegening van levens-
verbintenissen zal zeker het tweede deel van het "Dienstboek, een 
proeve" opslaan, getiteld "Leven, Zegen, Gemeenschap". Daarin 
wordt een viertal orden en een aantal keuzeteksten gegeven.  
 
In de inleiding wordt stil gestaan bij het verschillende spraakgebruik 
van zegen en inzegenen, dat om kerkpolitieke redenen in de kerkorde 
gehanteerd is. In de kerkorde staat dat zowel het huwelijk van man en 
vrouw als een andere levensverbintenis (m/v, v/v, m/m) beschouwd 
wordt als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht. Dat 
is ook het uitgangspunt voor het Dienstboek. 
Dit heeft tot gevolg dat niet elke willekeurige relatie is aanmerking 
komt voor een kerkelijke zegen. De afdwingbare zorgverplichting raakt 
het hart van wat de kerk met dit verbond van liefde en trouw bedoelt. 
Daarom zal van wie een trouwverbond wil laten zegenen ten minste 
een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract met 
zorgverplichtingen worden gevraagd. 
 
Liturgisch gesproken wordt er geen wezenlijk verschil gemaakt tussen 
‘inzegening’ en ‘zegening’. De structuur van de beide soorten trouw-
diensten is gelijk, de vragen en de bewoording van de zegen zijn 
identiek.  
De toelichting geeft aan dat de verschillende teksten van inleidingen 
en gebeden met een enkele taalkundige aanpassing onderling 
uitwisselbaar zijn. Een blik op de verantwoording over de herkomst 
van de teksten bevestigt dit in een oogopslag. Slechts de twee 
formulieren van klassiek gereformeerde komaf zijn uitsluitend voor het 
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huwelijk van man en vrouw bedoeld en niet bruikbaar voor andere 
levensverbintenissen. 
 
 
 
 
 
 
Het Dienstboek geeft vier orden: Dienst van Schrift, zegen en  
gebed (I en II) en Dienst van Schrift, zegen en maaltijd van de Heer  
(III en IV).  
De orden volgen het stramien van de zondagmorgendienst.  
Bij de zegening kan gebruik gemaakt worden van verschillende 
vormen van inleiding en trouwgebed.  
 
Opvallend is de inleiding "Het is niet goed dat de mens alleen is" in 
Orde II en IV, die bestaat uit een compilatie van bijbelteksten, 
waaronder ook enkele uit deuterocanonieke boeken als Jezus Sirach 
en Judith.  
Een aantal vriendschapsteksten, waaronder die over David en 
Jonathan passeert de revue. Deze tekst, die door één van de leden 
van de werkgroep Trouwvieringen werd samengesteld, is kennelijk 
bedoeld als een pendant van de inleiding en onderwijzing in de orden 
II en III voor de inzegening van het huwelijk.  
Het geven van een bijbelse verantwoording met deze bijeengeraapte 
teksten behoort zeker niet tot de sterkste teksten uit deze orde en 
maakt, hoe goed bedoeld ook, toch een geforceerde indruk. 
 
Wie de teksten uit de orden en de aangedragen keuzeteksten 
doorneemt, komt tot de conclusie dat vrijwel alle aangeboden teksten 
zowel voor een huwelijksviering van man en vrouw als voor een 
zegening van twee mensen van het zelfde geslacht bruikbaar zijn. 
Naar teksten die uitsluitend geschreven zijn voor de zegening van een 
homoseksueel paar zal men hier vergeefs zoeken. Daarmee wordt de 
conclusie versterkt dat de Werkgroep Trouwviering van de commissie 
Dienstboek inderdaad geen liturgisch onderscheid gemaakt heeft en 
zorg gedragen heeft voor inclusieve teksten. 
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4. De termen zegenen en inzegenen  
in de kerkorde 
 
 
 
Het volgende hoofdstuk werd als artikel voor het "Ouderlingenblad" 
geschreven voorafgaand aan de vaststelling van de definitieve tekst 
van de ordinanties door de (Trio)synode. Over het al dan niet 
opnemen van het huwelijk en andere levensverbintenissen in de 
kerkorde en hoe dan; over al het al dan niet "inzegenen" van andere 
relaties woedden toen al enkele jaren hevige discussies.  Dr. Hallewas 
was als lid van de werkgroep, die door de synode ingesteld was om 
haar op dit heikele punt van advies te dienen, goed op de hoogte 
van de argumentaties die voor de verschillende standpunten werden 
gehanteerd. 
 
 
“Rang is alleen Rang als er Rang op staat!” Met deze slogan prees 
een snoepjesfabrikant jaren geleden zijn waar aan. De boodschap is 
duidelijk: Rang is een uniek product; een ander zuurtje kan dezelfde 
ingrediënten bevatten, dezelfde kleur, vorm en smaak hebben, maar 
daarmee is het nog geen Rang. Hoed u voor namaak! 
 
Het lijkt erop dat de SoW-kerken met betrekking tot het huwelijk 
eenzelfde redenering volgen. In de definitieve voorstellen van de 
Werkgroep Kerkorde die in november door de triosynode moeten 
worden vastgesteld, is het unieke karakter van het huwelijk 
aangescherpt. Weliswaar vindt een zekere erkenning plaats van 
`andere levensverbintenissen' maar deze relatievormen zijn toch 
duidelijk van een andere orde. De ‘ingrediënten, vorm, kleur en 
smaak' van deze relatievormen kunnen dezelfde zijn - huwelijk én 
niet-huwelijkse relaties worden geduid als ‘een verbond van liefde en 
trouw' - maar het soortelijk gewicht is blijkbaar verschillend.  
Op de verpakking staat geen huwelijk. De zogenaamde ‘andere 
levensverbintenissen' zijn geen ‘instelling Gods'. 
 
Bijbelgetrouw? 
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Op de keuzes die hier gemaakt worden, is nogal wat af te dingen. Om 
te beginnen wordt de suggestie gewekt dat de keuze voor het 
klassieke huwelijk ‘bijbelgetrouw' is. Dat is maar zeer ten dele het 
geval. We moeten ons realiseren, dat de bijbel niet zoiets als een 
huwelijksleer biedt. 
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Sommige teksten spreken elkaar tegen, wat kan wijzen op een zekere 
ontwikkeling. Het feit dat Abraham met zijn halfzuster getrouwd is, 
wordt niet geproblematiseerd, terwijl een dergelijke relatie op andere 
plaatsen in felle bewoordingen wordt veroordeeld.1 Een ander 
voorbeeld is Jakob die achtereenvolgens met Lea en Rachel trouwt, 
terwijl elders nadrukkelijk verboden wordt om twee zusters als vrouw 
te nemen.2 
Polygamie op zich staat niet ter discussie. Polygame 
levensverbintenissen zijn in de bijbel bepaald geen uitzondering.  
Kenmerkend voor de oudtestamentische wereld is het patriarchale 
karakter van de samenleving en dat geldt in het bijzonder voor 
huwelijk en gezinsleven. Er bestond een aanzienlijke 
rechtsongelijkheid tussen man en vrouw en daarmee samenhangend 
een dubbele moraal. Het verhaal van Juda en Tamar in Genesis 38 is 
daarvan een sprekend voorbeeld.  
 
De vrouw was onderworpen aan haar man. Met de betaling van de 
bruidsprijs verkreeg hij de rechten op zijn bruid en werd het huwelijk 
bezegeld. Veelzeggend is in dit verband de formulering van het tiende 
gebod  
(Ex. 20:17). Het huwelijk was niet gebaseerd op de liefdeskeuze van 
beide partners, maar was een zakelijke transactie van de clans 
waartoe beiden behoorden. 
We moeten dan ook constateren, dat de bijbelse werkelijkheid ver 
afstaat van het kerkelijk ideaal van een monogame en levenslange, 
op wederzijdse genegenheid gebaseerde levensgemeenschap van 
één man met één vrouw. Alleen al op grond van deze bijbelse 
gegevens kunnen we er niet omheen dat hét huwelijk niet bestaat.  

                                                             
1 Vergelijk Genesis 12: 13,20;20:2,12 met Leviticus 18:9;20:17; 
Deuteronomium 27:22; II Samuel 13:13. 
2 Genesis 29 tegenover Leviticus 18:18. 
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Het huwelijk is een cultuurgebonden institutie en derhalve voortdurend 
aan geleidelijke veranderingen onderhevig. Het feit dat de wetgever 
met ingang van 1 april jl. het huwelijk heeft opengesteld voor twee 
mensen van hetzelfde geslacht is daarvan het meest recente 
voorbeeld. 
De kerken zijn zich van deze ontwikkelingen natuurlijk ook wel 
bewust. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in de concept-kerkorde 
het huwelijk `een verbond van liefde en trouw' genoemd wordt. 
Daarmee wordt in drie trefwoorden aangegeven wat de kerken 
verstaan als het wezen van het huwelijk.  
Maar tegelijkertijd wordt erkend dat andere relatievormen eveneens 
een verbond van liefde en trouw genoemd kunnen worden. Dus dringt 
zich de vraag op waarin het verschil dan gelegen is. Concreet kan in 
de context van de Nederlandse samenleving gevraagd worden waarin 
het verschil bestaat tussen het huwelijk en een wettelijk geregistreerd 
partnerschap. Wanneer partners een zorgverplichting voor elkaar op 
zich nemen en bij een notaris een samenlevingscontract afsluiten, zie 
ik wat dat betreft evenmin dermate grote verschillen met het huwelijk 
dat dit een zegening principieel onmogelijk zou maken. Kortom, is het 
huwelijk werkelijk zo uniek als de SoW-kerken ons willen doen 
geloven? 
 
Trouw aan de reformatorische traditie? 
Met Luther is de gehele Reformatie eensgezind van mening geweest 
dat het huwelijk een ‘weltlich Ding’ is, dat wil zeggen een zaak van het 
openbare leven. Daaraan werd de consequentie verbonden dat 
huwelijkswetgeving en huwelijksvoltrekking als taken van de 
burgerlijke overheid werden beschouwd.  
De Reformatie heeft zich hiermee radicaal gekeerd tegen de 
opvattingen van de kerk van Rome, waar men in de Middeleeuwen tot 
het inzicht was gekomen dat een huwelijk gesloten diende te worden 
ten overstaan van een pastoor. Deze opvatting werd op het concilie 
van Trente (1563) officieel vastgelegd. 
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De heldere positiekeuze van de reformatoren heeft niet kunnen 
voorkomen dat in ons land de predikanten van de ‘heersende kerk’ - 
de hervormde kerk - belast werden met het sluiten van huwelijken. 
Pas met de invoering van het burgerlijk huwelijk in de Franse tijd 
kwam aan deze praktijk voorgoed een einde.  
Bij wet is bepaald dat ‘geen godsdienstige plechtigheden zullen 
mogen plaats hebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de 
eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan 
van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken’.  
 
Men kan zich afvragen hoe trouw de SoW-kerken zijn aan hun eigen 
traditie, wanneer zij weigeren de overheid te volgen, die bepaald heeft 
dat ook twee mannen of twee vrouwen in het huwelijk kunnen treden.  
De SoW-kerken houden blijkens de voorstellen vast aan de klassieke 
opvatting dat onder een huwelijk verstaan dient te worden de 
echtverbintenis van één man met één vrouw. De SoW-kerken gaan 
onderscheid maken tussen huwelijken van man en vrouw die 
ingezegend kunnen worden en huwelijken tussen twee mensen van 
hetzelfde geslacht - in het kerkelijk spraakgebruik gaat het hier om 
‘andere levensverbintenissen’ - die niet ingezegend, maar wel 
gezegend kunnen worden. Er treedt de hoogst ongewenste en 
verwarrende situatie op dat in de samenleving onder het huwelijk dus 
iets anders verstaan wordt dan binnen de kerk. De SoW-kerken 
negeren en distantiëren zich nadrukkelijk van ontwikkelingen die zich 
in de samenleving voltrokken hebben. De drempel van de kerk wordt 
niet verlaagd, maar juist opgehoogd. 
 
Trouw aan kerkelijk spraakgebruik? 
Vier jaar geleden sprak de triosynode uit: “We zijn het erover eens dat 
het huwelijk als een verbond van liefde en trouw voor Gods 
aangezicht heilig gehouden behoort te worden. Er is met pijn 
vastgesteld dat er op dit moment geen eenstemmigheid bestaat over 
andere levensverbintenissen als een verbond van liefde en trouw voor 
Gods aangezicht.” 
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Vanwege deze pluriformiteit is ervoor gekozen aan de plaatselijke 
kerkenraden over te laten of ook `andere levensverbintenissen' voor 
een zegen in aanmerking kunnen komen. Dit voorstel getuigt van 
realiteitszin.  
Het curieuze is echter dat het verschil tussen huwelijk en ‘andere 
levensverbintenissen’ onderbouwd wordt door een onderscheid te 
maken tussen het inzegenen van een huwelijk en het zegenen van 
andere levensverbintenissen. De term inzegenen heeft, aldus de 
toelichting, ‘oude papieren’. Het vervangen van dit woord door 
zegening kan de suggestie oproepen dat de kerk nu het huwelijk 
anders beoordeelt dan voorheen. En dat is niet het geval.' Toch wordt 
in het geval van andere levensverbintenissen de gebruikelijke 
terminologie niet overgenomen. Volgens de toelichting is er ”geen 
reden om het voor het huwelijk karakteristieke woord inzegening hier 
te gebruiken”. 
 
Deze logica kan ik niet volgen. Gehuwden zijn niet de enigen die 
worden ingezegend, ook de bevestiging tot predikant geschiedt ‘onder 
handoplegging’. Dat ritueel laat zien dat het bij een inzegening altijd 
gaat om het verlenen van bevoegdheden. De beroepen proponent 
krijgt de status van predikant met alle rechten en plichten vandien. Dat 
verklaart ook waarom de inzegening een eenmalig gebeuren is en niet 
herhaald wordt wanneer deze predikant bevestigd wordt in een 
volgende gemeente. Een zegening daarentegen heeft uitsluitend een 
pastoraal-liturgisch karakter, er kunnen geen maatschappelijke en/of 
juridische rechten aan ontleend worden.  
Wanneer met betrekking tot het huwelijk gesteld wordt, dat de term 
inzegenen ‘oude papieren’ heeft, is dat bovendien een misleidende 
opmerking. De kerkgeschiedenis leert ons dat naar alle waarschijnlijk-
heid de eerste eeuwen bruidsparen überhaupt niet werden gezegend. 
Heel geleidelijk doet dit gebruik zijn intrede, en dan is er sprake van 
een zegening. In Luthers Traubüchlein bijvoorbeeld komt de term 
inzegening (nog) nergens voor.  
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Pas toen de Rooms-Katholieke Kerk de huwelijksvoltrekking als een 
taak van de kerk ging zien, kwam de term inzegening in gebruik. 
Terecht, omdat met het begrip inzegenen tot uitdrukking wordt 
gebracht dat met het verlenen van de zegen aan het huwelijk 
rechtskracht wordt verleend. De zegen markeert hier de overgang 
naar de huwelijkse staat. De Dordtse synode (1619) kon dan ook 
vaststellen dat de huwelijksvoltrekking moest geschieden door 
‘insegheninghe’. Dordt volgt daarmee het Genève van Calvijn (r54z) 
waar eveneens met recht van een ‘consacrer le marriage’ gesproken 
werd, omdat predikanten ook daar de functie van ‘ambtenaar van de 
burgerlijke stand’ vervulden. Sinds de invoering van het burgerlijk 
huwelijk kunnen protestantse kerken in Nederland echter niet langer 
van een inzegening spreken. 
 
De kerk doet er goed aan deze situatie na twee eeuwen eindelijk te 
erkennen en met betrekking tot het huwelijk niet langer te spreken van 
een inzegening maar van een zegening. Wanneer er kerkpolitieke 
redenen zijn om een zeker onderscheid te handhaven tussen het 
huwelijk en andere relatievormen, het zij zo, maar dan is het wel zaak 
om de argumentatie zuiver te houden en bij alle relatievormen 
consequent te spreken van een zegening. Nu wordt de indruk gewekt, 
dat er bewust een mistgordijn wordt opgetrokken om kolen en geiten 
te sparen.  
 
C.F.G.E. Hallewas.  
 
Dr. Hallewas is evangelisch-luthers predikant te Ede en lid van de 
Werkgroep Trouwvieren van het SoW-dienstboek. 
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5.  Veel gestelde vragen 
 
 
 
 
 
5.1 Wat zegt de bijbel over zegenen? 3  
 
In het bijbelse denken wordt de zegen vrijwel altijd herleid tot de 
Allerhoogste of nauw met Hem verbonden. Men is zich ervan bewust 
dat een mens niet over een zegen kan beschikken, deze kan enkel en 
alleen door God gerealiseerd worden. 
 

• In het Oude Testament wordt het gezegend-zijn in verband 
gebracht met de processen van groeien en bloeien, in het 
bijzonder met de vruchtbaarheid van de velden, met een rijk 
nakomelingschap, met welstand en aanzien  
(Deuteronomium 28: 2-6).  

• Zegen komt tot uiting in Gods handelen met heel de mensheid 
(Genesis 12: 3).  

• Het boek Job laat zien dat er van een oorzakelijk verband 
geen sprake is. De gemeenschap met God is het belangrijkste 
(Psalm 73: 25v). 

 
In het Nieuwe Testament worden er nieuwe facetten toegevoegd. 
Jezus zegent kinderen (Mar. 10: 13-16), de maaltijd (Mar.6: 41), zijn 
volgelingen (Luc. 24: 50v).  
 
In andere teksten wordt de zegen nadrukkelijker verbonden aan de 
persoon en het werk van Christus. Daarmee wordt de lijn, die al in het 
Oude Testament zichtbaar werd van een gepersonifieerde en 
heilshistorische interpretatie van zegen doorgetrokken (Hand. 3: 26, 
Rom. 15: 29). 

                                                             
3  Verkorte weergave van : C. Hallewas, Zegen vieren, 
Boekencentrum, 1996, blz 172-176 
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Zegenspreuken zijn vaak een uiting van dankbaarheid of bewondering 
(I Sam. 23: 21, Luc. 1: 68) en gaan soms gepaard met handoplegging 
(Ge. 48: 14, Mar. 10: 16). 
 
5.2 Meermaals zegenen? 
 
Stel een homo/ lesbo-paar leeft al een aantal jaren met een 
samenlevingscontract in een geregistreerd partnerschap. Bij 
gelegenheid van de partnerschapsregistratie is in een viering 
temidden van de kerkelijk gemeente, waarin zij meeleven, de zegen 
over deze twee mensen uitgesproken. Nu heeft het paar besloten 
gebruik te maken van de wettelijk gegeven mogelijkheid om in het 
huwelijk te treden. Zij komen bij de kerkelijke gemeente met de vraag 
om een trouwviering en een zegen. Wat doe je dan? 
  
Tegen het houden van een trouwviering met zegening van de 
gehuwden pleit sterk dat deze twee mensen al eerder een zegen 
ontvingen voor hun samenleven in liefde en trouw. Met het uitspreken 
van de zegen is de zegen ook gegeven: De Eeuwige is hen in 
liefdevolle ontferming nabij. Er is bij de huwelijkssluiting in dit geval 
geen sprake van een wezenlijke verandering van hun situatie. Het is 
niet wenselijk vanuit de kerk de waarde van de reeds gegeven zegen 
in feite te verkleinen, door nog eens te zegenen.  
Bovendien zou de kerkelijke gemeente door het houden van een 
trouwviering met zegening het idee versterken dat het nu pas "echt" is 
en zodoende meegaan in een haast magisch sacramentele 
huwelijksopvatting, waartegen de reformatie zich juist heeft verzet. 
Als het paar op deze dag een viering van dankbaarheid wenst, zijn 
daarvoor andere kerkelijke vormen dan de trouwviering te vinden. 
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Voor het uitspreken van de zegen over de gehuwden pleit dat de 
zegen geen éénmalig gebeuren is.  
Mensen kunnen op kruispunten van hun levensweg de zegen vragen 
en ontvangen. Het Dienstboek (deel II) geeft voorbeelden voor  
verschillende momenten van het leven. Zelfs voor het aanvaarden van 
een reis wordt een vorm met zegening en handoplegging geboden. 
Een zegening zou zich vanuit dit gezichtspunt bezien kunnen richten 
op de weg die de gehuwden samen verder gaan, zonder daarbij in 
herhalingen van eerder ritueel te vervallen.  
 
5.3 Is ‘gezegend’ in de ene gemeente ook ‘gezegend’  
in de andere gemeente? 
 
In de kerkorde (ordinantie 4-5) wordt bepaald dat de keuze om andere 
levensverbintenissen te zegenen wordt overgelaten aan de 
plaatselijke gemeente. In de praktijk zal dat betekenen dat het in de 
ene gemeente wel mogelijk is en in de andere niet.  
Wat nu als een gezegend stel verhuist? Stel dat een pas gezegend 
stel gaat wonen in een gemeente die zich niet heeft uitgesproken over 
de mogelijkheid tot zegenen. In dat geval hoeft deze gemeente 
(bepaald door de synode in 2003) de gegevens omtrent het gezegend 
zijn niet over te nemen in het register van gemeenteleden.  
Hoe dat kan? De kerkorde spreekt over twee registers voor de 
ledenadministratie. Een gemeenteregister waarin elke gemeente de 
gegevens bijhoudt van haar gemeenteleden en een register van alle 
leden van alle gemeentes van de Protestantse Kerk in Nederland.  
De ledenregistratie wordt verzorgd door de SMRA. Als een stel 
gezegend wordt in een gemeente waar dat kan, neemt de kerkenraad 
de gegevens (gemeente en datum) op in het register van gemeente-
leden (en geeft dat door aan de SMRA). Verhuist een stel nu naar een 
gemeente die daar principiële bezwaren tegen heeft, dan geeft de 
SMRA deze gegevens niet door ten behoeve van het register van 
gemeenteleden van deze gemeente. Wel blijven de gegevens 
bewaard in het landelijke register.  
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Zo zou je dus kunnen zeggen: ‘gezegend’ in de ene gemeente 
betekent niet automatisch ‘gezegend’ in de andere gemeente, maar 
wel ‘gezegend’ binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
5.4 Welke route kun je het beste bewandelen? 
 
Eerst zullen er enkele voorvragen beantwoord moeten worden: 
 

- waarom bespreking van het thema 
- welke invalshoek wordt gekozen 
- hoeveel ruimte is er in de gemeente om deze gesprekken aan 

te gaan 
 
Daarna is een volgende route mogelijk: 
 

- bezinning kerkenraad 
- informatie in kerkblad 
- thema in groothuisbezoeken 
- eventueel aanbod in vorming en toerusting 
- theologische beschouwing in een leerdienst 
- tweede gesprek kerkenraad over de reacties op de 

groothuisbezoeken 
- gemeenteavond 

 
Communicatie met de gemeente is van groot belang. Er moet 
helderheid zijn over waarom en waarom zó. Geef de procedure aan 
en geef helder aan wanneer er naar een besluit toegewerkt wordt. 
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5.5 Welke werkvormen zijn er mogelijk? 
 
• Hang een paar flappen of rollen behang op en schrijf op elk één 

van de volgende begrippen: 'naar Gods beeld', 'verbond', 'trouw', 
'zegen', 'liefde'. Vul deze lijst in de groep aan met punten 
waarover je wilt praten. Vraag iedereen in stilte hierop haar of zijn 
gedachten en associaties te schrijven. Bespreek met elkaar wat je 
treft en probeer het gemeenschappelijke in de antwoorden te 
formuleren. 

• Schrijf in kleine groepen om de beurt een zin op papier met als 
titel 'Waar liefde woont….'. Geef het papier door en reageer 
daarbij steeds op de vorige schrijver. Stop na een minuut of tien. 
Lees in de grote groep de verhalen voor en zoek naar het 
gemeenschappelijke.4   

 
5.6 Wat nu als na bezinning geen consensus wordt bereikt?  
 
Ondanks een zorgvuldige voorbereiding van de bezinning over het 
zegenen van paren van gelijk geslacht kan het toch gebeuren dat een 
gemeente er niet uit komt. Sommige gemeentes vrezen die uitslag 
ook en beginnen daarom maar liever niet aan een bezinning. Hierbij 
zijn twee opmerkingen te maken. Bezinning is een voortgaand proces 
dat tijd vergt. Wat nu niet bespreekbaar is, is dat over een tijd 
misschien wel. Het is daarom belangrijk dat - als blijkt dat het 
bezinningsproces er toe leidt dat er (nog) geen besluit kan worden 
genomen - dan wel wordt afgesproken wanneer het bezinningsproces 
weer wordt hervat.  
De tweede opmerking betreft het begrip ‘consensus’. Het begrip wordt 
soms zo opgevat alsof iedereen in de gemeente het ermee eens moet 
zijn. Dat is te ideëel gedacht. Er zullen altijd mensen zijn die een 

                                                             
4 J. van Arkel, Aandachtspunten voor kerkelijk beleid,  Tour, februari 2001, blz 
17 
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besluit voor hun eigen geweten niet kunnen verantwoorden. Iemand 
dwingen tot het geven van medewerking of steun kan dus ook niet.  
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Toch hebben we ook de eenheid van de gemeente op het oog. Hoe 
ga je daar nu mee om? In oude synodevergaderingen werd er 
gestemd volgens een dubbelbesluit. Eerst werd het onderwerp in een 
eerste ronde in stemming gebracht en in een tweede ronde werd 
gevraagd of iedereen ermee kan instemmen dat dit het door de 
meerderheid genomen besluit is. Een dergelijke stemming/peiling 
heeft twee voordelen. Als eerste laat het ruimte om ergens individueel 
anders over te denken. Ten tweede bepaalt het mensen erbij dat zij 
als individu deel uit maken van een gemeenschap. De vraag is 
eigenlijk: kun je je vinden in deze gemeenschap die dit besluit heeft 
genomen.  
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Bijlage: Literatuurlijst 
 
-1996: Dr. C. Hallewas: Zegen vieren, Boekencentrum, Zoetermeer 

Onderzoek of ook homo-relaties gezegend kunnen worden. 
Hallewas probeert een antwoord te vinden door te onderzoeken 
hoe de kerk in het verleden met dergelijke vragen is omgegaan. 
Prettig leesbaar. Veel achtergrondinformatie 

 
-1999: Zegen Vieren 

Werkmap van de classis Assen over hoe in de gemeente na te 
denken over het zegenen van andere relaties. 

 
-2001: Zegen Vieren, themanummer 'Toer', februari  

Sfeertekening van hoe het gesprek in de gemeente kan plaats 
vinden. 

 
-2001: Levensverbintenissen en sacrament in zegening 

Studierapport Oud-katholieke Kerk 
 
-2003: Tot zegen bereid 

Pastorale brief over het vieren van vriendschap. Werkverband 
van Katholieke homo-pastores. 

 
-2003: L. Boeve e.a. (red), Levensrituelen en sacramentaliteit  
 Gooi en Sticht, Kampen, 2003 

Vooral het artikel van Barnard, blz 95-110, is zeer de moeite 
waard. Goede achtergrondinformatie. 

 
-2004: Dienstboek een proeve (deel II), Leven, zegen, gemeenschap 

Als achtergrond zijn vooral lezenswaardig de bladzijden 797 tot 
835. Het dienstboek geeft ook modellen en teksten voor een 
zegenviering. 
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