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In hun pastorale brief bij Amoris Laetitia van mei 2017 onderstreepten de bisschoppen van België 
het belang van een degelijke en intense voorbereiding om de rijkdom van het huwelijkssacrament 
en het geloof te leren kennen, er verder in te groeien, en thuis te komen in 
het leven van de kerkgemeenschap. De huwelijksvoorbereiding wordt op die manier missionair en 
ze krijgt een meer initiërend karakter. De huwelijksvoorbereiding en -begeleiding worden dan een 
weg van geloofsverdieping voor wie zich voorbereiden op het sacrament van het huwelijk. Er 
gebeurt op heel wat plaatsen trouwens al veel in deze richting en dat willen de bisschoppen  
aanmoedigen. 
 
Heilige grond 
“Wanneer we als geloofsgemeenschap met verloofden op weg gaan, begeven we ons op heilige 
grond”, schrijven mgr. Patrick Hoogmartens en mgr. Pierre Warin, bisschoppen referent voor 
gezinspastoraal, namens de Bisschoppelijke Commissie Evangelisatie in de inleiding. “Hun verhaal 
beluisteren we met eerbied en ontzag voor de eigen weg die God met hen gaat. We mogen 
samen met hen de rijkdom van het geloof en van een christelijk huwelijks- en gezinsleven beter 
leren kennen en erover getuigen. We doen dat in alle nederigheid, in het besef dat wijzelf ook een 
leven lang op weg zijn om te groeien in geloof, hoop en liefde. Tegelijk doen we dat met veel 
enthousiasme en deskundigheid omdat de mensen die zich voor God en voor elkaar willen 
engageren in een liefdesgemeenschap voor het leven al onze ondersteuning verdienen.” 
 
Drievoudig voorbereidingstraject 
De nieuwe brochure is allereerst bestemd voor begeleiders in de huwelijksvoorbereiding, 
voorgangers in de huwelijksviering en medewerkers in de huwelijkspastoraal.  Het is geen kant-
en-klare methode van huwelijksvoorbereiding, maar veeleer een toelichting bij  de inhoudelijke 
stappen die gezet moeten worden in het voorbereidingstraject: 1) de betekenis en invulling van 
christen-zijn vandaag, 2) de betekenis en invulling van een christelijk huwelijks- en gezinsleven en 
3) de voorbereiding van de huwelijksliturgie. De eerste drie hoofdstukken van de brochure 
belichten deze stappen: Geloven – God en mens liefhebben, Trouwen – elke dag ja zeggen aan 
elkaar en Vieren – de liefde ingezegend. De bisschoppen reiken hier inhoudelijke elementen aan 
die in deze drie thema’s aan bod kunnen komen en die aansluiten bij het pastorale gedeelte van 
het vernieuwde huwelijksformulier. Hoe ze in het voorbereidingstraject precies aangebracht en 
uitgewerkt worden, en in hoeveel samenkomsten, hangt af van het beleid in het bisdom of 
vicariaat en van de plaatselijke begeleiders.  
 
Suggesties en aandachtspunten 
Aan het einde van deze brochure volgen nog een aantal pastorale suggesties en 
aandachtspunten: over het onthaal van het koppel, het voorbereidingstraject, mogelijke 
werkvormen voor de samenkomsten rond de drie stappen, de belangrijke rol van de begeleiders 
en de integratie in de plaatselijke geloofsgemeenschap. 
“Laten we de koppels die gaan trouwen hartelijk en gastvrij in onze gemeenschap verwelkomen 
en hen degelijk begeleiden, opdat ze goed kunnen onderscheiden wat het kerkelijk huwelijk 
inhoudt en waartoe ze zich engageren”, schrijven de bisschoppen. “Mogen Jezus’ woorden ons 
hierbij blijvend inspireren: Opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed (Joh 10,10).” 
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