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Het aspect van de huwelijksvoorberei-
ding gaat zeker hen aan die voor de
Kerk werken, in de pastoraal en de
rechtspraak. Het gaat voornamelijk om
de direct betrokkenen: de toekomstige
echtgenoten. Ze hebben het recht om
een ‘authentiek’ huwelijk te vieren. Om
dit te kunnen begrijpen, kunnen we
ons afvragen of er een huwelijk bestaat
dat niet authentiek is?

Wie te maken heeft met een mislukt
huwelijk en met het lijden van mensen
die erbij betrokken zijn, antwoordt zon-
der meer: ‘Ja’. Er zijn inderdaad mensen
die eerder uit gewoonte voor de Kerk
trouwden. Zij voldeden niet aan de 
vereisten van besef en verantwoorde-
lijkheidsgevoel.

Wie zich ambtshalve (hier de kerkelijke
rechter) bezighoudt met de negatieve
gevolgen van deze situatie, is niet altijd
in staat om een oplossing te vinden. 
Er zijn niet altijd heldere en gegronde
juridische motieven om mislukte 
huwelijken ongeldig te verklaren. 

kerkelijke context

Een huwelijksvoorbereiding wordt niet
vereist om een geldig huwelijk te slui-
ten. Maar een meer doelgerichte voor-
bereiding om de ‘waarheid over het hu-
welijk’1 te kennen zou voldoende zijn
om onherstelbare situaties te voor -
komen.

Het preventieve werk op pastoraal vlak
is gericht op de vorming van de perso-
nen die gaan trouwen. Het is een tijd
die wordt besteed aan hun menselijke
en geestelijke groei. Ze zullen bereid
moeten zijn om een weg te gaan die
hen brengt tot het ontdekken van de
waarheid over het sacrament, zijn
diepe betekenis en alle consequenties
te aanvaarden in de persoonlijke sfeer,
in de relatie met de andere en in de
band met de Kerk. 
Dit voorbereidend werk vereist onge-
twijfeld energie en tijd van degenen
die het toekomstige echtpaar onder-
steunen in dit traject. Voor de kandi-
daat-trouwers zelf: tijd voor de eigen
rijping. Die rijping komt zeker niet tot
stand door middel van lectuur en tv-
uitzendingen. Ze stellen immers een
werkelijkheid voor die alleen in de 
fantasiewereld bestaat en waar opper-
vlakkige relaties de norm zijn.
We leven in een maatschappelijke 
context waarin een christelijke voor -
bereiding op het huwelijk niet evident
is: de mensen staan steeds verderaf van
de Kerk; de gezinnen, waarin onze 
jongeren opgroeien, zien niet meer de
christelijke waarden als fundament van
het leven; voorbeeld en onderricht in
de richting van een christelijk huwelijk
zijn in het dagelijkse leven feitelijk
zoek.

Middelen

Om te voorkomen dat kerkelijke huwe-
lijken mislukken, kunnen de mensen
die bezig zijn in de pastoraal zeker 
gebruikmaken van de instrumenten 
die de Kerk ter beschikking stelt. Het
Wetboek van Canoniek Recht bepaalt
immers onder can. 1063 dat de pries-

ters gehouden zijn hulp te verlenen,
“opdat hierdoor de huwelijksstaat in
een christelijke geest bewaard blijft en
in volmaaktheid groeit”. 
De mogelijkheden die worden aange-
geven zijn: prediking, catechese aan
minderjarigen, jongeren en volwasse-
nen; een adequaat gebruik van de
maatschappelijke communicatiemid-
delen; persoonlijke voorbereiding op
het huwelijk; een liturgische viering
van het huwelijk die de betekenis van
het sacrament duidelijk maakt; hulp
aan het echtpaar om een steeds heili-
ger en intenser gezinsleven te leiden.
Dit staat volledig in de geest van het
Tweede Vaticaans Concilie.

Noodzaak

Het blijkt duidelijk uit het Wetboek dat
de voorbereiding van verloofden op het
huwelijk een ernstige plicht is van de
zielzorgers. Ook voor verloofden is dit
een ernstige plicht. Van hen wordt ver-
wacht dat zij nadenken over de verant-
woordelijkheid, de menselijke en gees-
telijke rijkdom waartoe zij geroepen
zijn en die zij niet kunnen onderschat-
ten. Om deze reden wordt het huwelijk
gezien vanuit de optiek van “in relatie
treden overeenkomstig de gerechtig-
heid”. Het recht om te huwen moet
vanuit dit perspectief worden bekeken. 
Het gaat niet om een subjectieve eis
waaraan de zielzorgers moeten vol-
doen door een puur formele erkenning,
los van de effectieve inhoud van de 
verbintenis. Het recht om een huwelijk
te sluiten, veronderstelt dat de kandi-
daat-trouwers het werkelijk kunnen en
willen vieren. De Kerk verwacht dat zij
willen leven overeenkomstig de waar-
heid over het huwelijk, zoals dat wordt
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DE vOORbEREiDiNG 
Op HET kERkElijk HUWElijk
Na een eerste artikel in ‘Samen’
(nummer 4, 2016 – Een verbond van
liefde) over het kerkelijk huwelijk,
staan we in deze uitgave stil bij de
huwelijksvoorbereiding.
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onderwezen door de Kerk. Niemand
kan aanspraak maken op het recht op
een huwelijksceremonie2. 
Met andere woorden, de vraag naar het
sacrament van het huwelijk brengt niet
een voor de hand liggend antwoord
met zich mee, een automatisme, als
stond men voor een automaat waaruit
ieder door er een munt in te stoppen
kan halen wat hij wil. Dit is een oproep
tot een serieuze inzet: zowel van de
herders, die de verantwoordelijkheid
hebben de verloofden voor te bereiden,
als van de verloofden. 

Het voorhuwelijksonderzoek

Het voorhuwelijkse onderzoek - waarin
het Wetboek onder can. 1066 voorziet
en dat door de pastoor van de parochie
waar één van de toekomstige echt -
genoten woont, wordt gedaan - is in dit
kader van bijzonder belang. De pastoor
moet vaststellen “alvorens het huwelijk
te vieren dat niets een geldige en 
geoorloofde viering in de weg staat”.

Dit onderzoek is van juridische aard.
Maar het heeft niets formeels, bureau-

echtparen die van hun ervaring kunnen
leren. Tegelijk is het een houvast als er
zich moeilijkheden voordoen in het 
huwelijksleven. 
De huwelijksvoorbereiding is dus een
pastorale kans om jonge koppels te
helpen groeien naar een christelijk 
huwelijk. Na deze bijdragen over de
voorbereiding op een christelijk huwe-
lijk, zullen we later andere aspecten
van het christelijke huwelijk belichten.
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cratisch. Het is een unieke pastorale 
gelegenheid. Door een dialoog vol res-
pect en hartelijkheid probeert de pries-
ter de personen te helpen om de waar-
heid over zichzelf en de eigen
menselijke en christelijke roeping tot
het huwelijk ernstig onder ogen te
zien.

Ten slotte dient de voorbereiding op
het huwelijk ernstig genomen te wor-
den door een brede en een meer di-
recte vorming van de kandidaat-trou-
wers. Ze bereiden zich voor om de
eigen keuzes in het leven gewetensvol
te maken. Paus Franciscus spreekt van
een nieuw ‘catechumenaat’3, een her-
ontdekking van de eigen inzet, begon-
nen bij het doopsel, om christen te zijn.
Daarom beperkt de voorbereiding zich
niet tot theoretische kennis. Ze is
slechts een stap in een groei die al le-
venslang bezig is. De toekomstige echt-
genoten leren de eigenheid van het
christelijk huwelijk kennen door veel-
vuldige ontmoetingen te hebben met
koppels die al een stabiel christelijk 
leven leiden. Deze christelijke gezinnen
zijn een voorbeeld voor de jongere

1 Deze uitdrukking is te vinden in PAUS FRANCIS-
CUS, Openingstoespraak ter gelegenheid van de
opening van het gerechtelijk jaar van de Recht-
bank van de Rota Romana, 22-01-2016. Zie ook
BENEDICTUS XVI, Openingstoespraak tot de leden
van de Rechtbank van de Rota Romana, 
22 januari 2011.
2 Vgl. BENEDICTUS XVI, Openingstoespraak…, 
22-01-2016. 
3 Vgl. PAUS FRANCISCUS, Openingstoespraak… ,
22-01-2016.
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