Handreiking voor een gesprek
bij het sacrament: het huwelijk
In het filmpje van Bewust Katholiek over het huwelijk gaat Pastoor van Klaveren
in op de vraag: “Waarom zou ik voor de Kerk trouwen?” Hieronder is een
handreiking uitgewerkt van hoe deze film als basis kan dienen voor een
groepsgesprek.

Gebed als begin van het gesprek
Heer God, wij zijn *vanavond* hier gekomen om de diepere betekenis van het
huwelijk te ontdekken. We zijn op zoek naar Uw nabijheid in ons leven en bidden
om uw kracht in moeilijke tijden. Wees ook *vanavond* in ons midden en schenk
ons Uw geest van liefde. Amen.

Inleiding
Het filmpje over het huwelijk gaat in op een aantal vragen: Waarom zou ik voor
de Kerk trouwen? Wat is het verschil tussen het kerkelijk en het burgerlijk
huwelijk? Kan iedereen voor de Kerk trouwen? En hoe gaat het na de bruiloft?

Film
Start het filmpje.

Even landen
Laat het een of twee minuutjes even stil zijn, zodat iedereen
het filmpje op zich kan laten inwerken.

Uit het hart
Maak een rondje waarin iedereen een eerste reactie mag
geven op het filmpje. Wat heeft je getroffen? Waar kun je iets
mee? Wat was nieuw voor je? Was je het ergens niet mee
eens?
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Vragen
Hieronder is een aantal voorbeeldvragen beschreven voor verschillende groepen.
Kies als gespreksleider de vragen uit die je het beste vindt passen bij de
aanwezige mensen. Vul het eventueel aan met eigen vragen.
Vragen bij een gesprek met jongeren/jongvolwassenen
1. Vind je het belangrijk om, als je een relatie hebt, ook te trouwen voor de
Kerk? Waarom wel/niet?
2. Wat heb jij geleerd van je (groot)ouders over het huwelijk?
3. Lijkt het je spannend om iemand te beloven de rest van je leven bij hem/
haar te zijn?
4. Geloof je dat God je kan helpen om bij elkaar te blijven? Hoe?
5. Ken je voorbeelden van huwelijken die jij ervaart als een afspiegeling van
Gods liefde? Waar zie je dat aan?
6. Hoe zou je God mee kunnen vlechten in een huwelijk?

Vragen bij een gesprek met aanstaande echtparen
1. Waarom wil je voor de Kerk trouwen?
2. Waarom is je aanstaande “het helemaal voor jou”?
3. In het filmpje wordt gesproken over het huwelijk als afspiegeling van Gods
liefde. Ken je een voorbeeld van een echtpaar waarbij je de afspiegeling
van Gods liefde ziet? Waar zie je dat aan?
4. Welke rol speelt God in jullie leven? Wat kunnen jullie doen om Hem mee
vlechten in jullie relatie?
5. Kunnen mensen Gods liefde denk je zien in jullie relatie? (Waaraan kunnen
mensen zien dat jullie van elkaar houden?)
6. In het filmpje wordt gezegd dat als je een sterke band hebt en in groot
vertrouwen van elkaar bent, dat het uitstraalt naar je omgeving: mensen
kunnen zich eraan optrekken. Herken je dat bij jullie relatie?
7. Welke waarden vind je belangrijk om, als het jullie gegeven is, aan jullie
kinderen mee te geven? Waarom vind je dat belangrijk?
8. Voor welke dingen zou je samen kunnen bidden? Hoop je dat je
aanstaande ook voor jou bidt? En waarvoor?
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Vragen bij een gesprek met gehuwden/ouders/grootouders
1. Ervaar je het kerkelijk huwelijk als waardevol voor jullie relatie?
2. Welke rol speelt God in jullie leven? Wat doen jullie om Hem mee vlechten
in jullie relatie?
3. Was er een moment in jullie leven dat je God heel dichtbij hebt gevoeld?
4. In het filmpje wordt gesproken over het huwelijk als afspiegeling van Gods
liefde. Ken je een voorbeeld van een echtpaar waarbij je de afspiegeling
van Gods liefde ziet? Waar herken je dat aan?
5. Waaraan kunnen mensen Gods liefde denk je zien in jullie relatie?
6. In het filmpje wordt gezegd dat als je een sterke band hebt en in groot
vertrouwen van elkaar bent, dat het uitstraalt naar je omgeving: mensen
kunnen zich eraan optrekken. Herken je dat bij jullie relatie?
7. Bidden jullie wel eens samen? Hoop je dat je aanstaande ook voor jou
bidt? En waarvoor?
8. Weet je nog waarom je echtgenoot op de dag van jullie bruiloft “het
helemaal voor jou was”? Is dat nog steeds zo?
9. Is je partner veranderd, sinds jullie huwelijk? Hoe ga je daarmee om?
10.Welke tip zou jij aanstaande echtparen willen geven?

Gebed ter afsluiting
Heer God, U hebt ons mensen geschapen uit liefde. In het sacrament van het
huwelijk wordt niet alleen onze liefde voor elkaar, maar ook Uw liefde voor ons
zichtbaar. We danken U dat U ons altijd nabij bent, alle dagen van ons leven.
Zegen alle huwelijken en gehuwden. Wees de dragende kracht die mensen bij
elkaar houdt in liefde. Amen.
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