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Vier versies in vijfentwintig jaar
Het is al heel lang de gewoonte, dat de huwelijken van kerkleden bevestigd worden in de kerk. Volgens de oude en de
'nieuwe' kerkorde moeten de kerkeraden erop toezien, dat dat gebeurt.
Als u getrouwd bent en uw huwelijk is inderdaad kerkelijk bevestigd, zijn er wat betreft het formulier dat in de dienst werd
gebruikt, drie mogelijkheden: u bent getrouwd met het 'oude' formulier, het formulier uit de Proefbundel of het formulier uit
het Gereformeerd Kerkboek.
Als jij of u binnenkort trouwt, kan het zijn dat het formulier wordt gebruikt dat door de synode van Berkel en Rodenrijs
vrijgegeven is. Al met al veel verandering en dat in zo'n vijfentwintig jaar.
Maar vooral de vierde versie geeft te denken. Tenslotte kennen we ook drie versies van doop- en avondmaalsformulier.
Dat heeft met de totstandkoming van het 'nieuwe kerkboek' te maken. Maar dat kerkboek is er nu dan ook.
Waarom moet er dan weer een nieuw huwelijksformulier komen?

Positie van man en vrouw
In het huwelijksformulier wordt steeds veel aandacht gegeven aan de positie van de man en die van de vrouw. Dat gebeurt
als er gesproken wordt over de verhouding in het huwelijk, als de wederzijdse verplichtingen worden opgesomd en als de
vragen worden gesteld.
In alle drie de versies staat - ik laat 'Berkel' even buiten beschouwing - dat de man het hoofd is van zijn vrouw. Alleen
wordt dit telkens weer op andere manier omschreven.
In het 'oude' formulier staat bijvoorbeeld, dat de vrouw haar man gehoorzaam moet zijn in alle dingen die recht en billijk
zijn, als haar heer, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. (Kortheidshalve houd ik het hier maar even bij.)
In de Proefbundel staat: 'Zoals de gemeente zich laat leiden door Christus, zo de vrouw door haar man. Zij vertrouwt zich
geheel toe aan de liefdevolle leiding van de man, zij volgt hem en helpt hem.' Het woord onderdanig verdwijnt, omdat het
nogal slaafs klinkt.
Vanuit de kerken kwam hier kritiek op. Men vond, dat zulke formuleringen te veel tegemoetkomen aan de tijdgeest.
Daarom werd het woord gehoorzaam toegevoegd. De vrouw moet zich gehoorzaam toevertrouwen aan de leiding van
haar man. Maar het woord onderdanig keerde niet terug.

Formulier en werkelijkheid wijken uiteen
De laatste tien jaar komt er steeds meer kritiek op de formuleringen van het huidige formulier. Jongeren die gaan trouwen,
hebben er moeite mee om te beloven, dat hij haar zal leiden en dat zij die leiding gehoorzaam zal aanvaarden. Deze moeite
heeft intussen al heel wat gesprekken met predikanten opgeleverd.
Als ze uiteindelijk hun huwelijk toch kerkelijk lieten bevestigen, werd hun probleem vaak opnieuw wakker gemaakt door
een buitenkerkelijke collega of medestudent: 'Ik wist niet, dat jij er zulke opvattingen op nahield.'
Natuurlijk praten jongeren hier met elkaar over. Meestal betekent dat, dat de moeite groter wordt. Veel jonge kerkleden
denken hier gelijk over.
Maar ook het gesprek met de ouders, dat vrijwel altijd plaatsvindt, zorgt niet voor een oplossing. Veel ouders geven ten
slotte openlijk toe, dat zij ook niet precies weten hoe zij in de praktijk moeten brengen dat hij het hoofd is.
Het is dan ook niet alleen een probleem van de jongere generatie. Veel ouderen zeggen eerlijk, dat zij als volkomen
gelijkwaardig met elkaar omgaan. Je kunt zelfs tegenkomen, dat iemand zegt: 'Als zij daar de touwtjes niet in handen had,
kwam er van dat gezin niets terecht.' De man of vrouw die dat zegt, heeft daar geen moeite mee.
Intussen constateren wij wel, dat formulier en werkelijkheid uiteenwijken. Dit geldt trouwens ook van de toezegging van de
man dat hij trouw zal zijn in de uitoefening van zijn beroep, en van de belofte van de vrouw dat zij goed voor haar gezin zal
zorgen. Er zijn al heel lang vrouwelijke kerkleden met een hele of halve baan. Er zijn ook onder ons huismannen.

Eerlijke jongeren
Van het verschil tussen formulier en werkelijkheid maken veel kerkleden geen probleem. Dit kan komen, doordat zij de
verschillende positie van man en vrouw een detail vinden. Voor hen is de hoofdzaak, dat je elkaar levenslange trouw
belooft.



Een oorzaak kan ook zijn, dat men niet gewend is om kritiek te hebben op formulieren en regels van de kerk. Men is het
ermee eens óf men lééft met het feit dat het in de praktijk enigszins anders toegaat dan in de kerk wordt gezegd. Dat is
immers ook wel vaker het geval!
Maar veel jongeren hebben wel kritiek en uiten die ook. Zij groeien op in een samenleving waarin gezagsverhoudingen
wegvallen. Zij hebben daardoor minder schroom om aanmerkingen te maken op leidende instanties. De huidige
maatschappij geeft hun meer de ruimte om zichzelf te zijn. Dit kan tot gevolg hebben, dat ze pas een verplichting aangaan
als ze daar echt voor kunnen staan.
Zo zijn er jonge stellen die niet kunnen beloven dat zij in hun huwelijk zo met elkaar om zullen gaan als in het formulier staat.
Vaak betekent dit, dat hun huwelijk niet bevestigd wordt in de kerk. Soms organiseren ze zelf een zangbijeenkomst. In een
aantal gevallen wordt op zondag voorbede gedaan.
Het is belangrijk om deze jongeren serieus te nemen, zelfs al ben je het niet met ze eens. Over het algemeen stoten de jonge
kerkleden hun ouders, de kerkenraad en de dominee niet graag voor het hoofd. Als ze toch veel kritiek van de kant van de
ouderen riskeren, zit daar wel degelijk een echte opvatting van henzelf achter.

De proeve van 'Berkel'
De synode van Berkel en Rodenrijs kreeg op haar tafel een verzoek van de Particuliere Synode van Groningen 1996. Deze
PS verzocht de GS om tot besluitvorming te komen aangaande de redactie van het huwelijksformulier. De synode voldeed
aan dit verzoek. Zij betrok bij haar besluitvorming wijzigingsvoorstellen van de kerk van Groningen-Oost en een voorstel
tot een nieuw formulier van de gemeente van Zwolle-Centrum. De synode stelde een nieuw formulier op. Dit mag worden
gebruikt in de eredienst, maar het moet wel worden getoetst. De volgende synode moet de definitieve tekst vaststellen.
Hoe formuleert 'Berkel' nu de positie van man en vrouw? De man moet met liefde en zelfverloochening het hoofd zijn van
zijn vrouw; hij moet zich verantwoordelijk weten voor haar welzijn, haar geborgenheid en goede leiding geven. Zo moet hij
haar voorgaan in een leven met de Here. De vrouw moet zich met liefde toevertrouwen aan haar man.
Het woord gehoorzaam is er dus weer uit.

Was 'Berkel' nodig?
Mijns inziens nam 'Berkel' een goed besluit. Ik heb daar twee redenen voor:
a.de kerk mag een bruidspaar niet meer opleggen dan God;
b.de kerk mag geen misverstanden wekken.
Met betrekking tot a.: uit de Bijbel valt niet af te leiden, dat God het een getrouwde vrouw verbiedt om een baan te hebben
(vgl. ook Hand. 15:28v).
Ad b.: uit 1 Kor. 14:23v blijkt, dat je als kerk aan buitenstaanders geen onnodige (!) struikelblokken in de weg mag
leggen. En in 1 Petrus 3:15 staat, dat de verantwoording die wij afleggen, gepaard moet gaan met zachtmoedigheid en
vreze, dat is respect. Het respect voor de buitenkerkelijke moet gevolgen hebben voor de manier waarop wij de inhoud
van ons geloof onder woorden brengen (vgl. ook 1 Kor. 9:20v).
Verder moet je als kerk bij de eigen leden ook geen misverstanden oproepen. Zij moeten, o.a. in het huwelijk, leven naar
Gods wil. Als je dat kunt bevorderen door een betere formulering, mag je dat niet nalaten.

Gespreksvragen
1. Als u getrouwd bent en u hebt beloofd dat u haar goede leiding zult geven, of dat u zijn goede leiding zult aanvaarden,

hoe geeft u daar dan concreet vorm aan?
2. Als u niet getrouwd bent, hoe vindt ú dan dat de positie van man en vrouw in het huwelijk zou moeten zijn?
3. Als u het ook met het 'nieuwe formulier' niet eens bent, hoe legt u dan Efeziërs 5:22-33 uit?
4. Komt u het tegen dat jongeren hun huwelijk ook niet met het 'nieuwe formulier' willen laten bevestigen of kunt u zich dat

voorstellen? Wat zou u zeggen?
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