
Samenwonen en de belijdenis van het geloof 
 

Naast een bezinning op huwelijk en samenwonen en de mogelijke doopvraag van samenwonende 

stellen willen we ook aandacht besteden aan de mogelijke wens van samenwonenden tot het doen van 

belijdenis van het geloof. 

Overwegingen 
Het is in de hedendaagse tijd niet vanzelfsprekend dat jongeren de wens te kennen geven dat zij 

belijdenis van het geloof af willen leggen. Als (jonge) gemeenteleden door het volgen van de 

belijdeniscatechese zich meer in het christelijk geloof willen verdiepen is dat een prijzenswaardig 

voornemen. Het geeft blijk van het zoeken naar de Here God, naar Jezus Christus als verlosser en naar 

wat de Bijbel hen te zeggen heeft. Komen zij na het volgen van de belijdeniscatechese tot de conclusie 

dat zij hun jawoord uit willen spreken, dan is dat een prachtige uitkomst waar we als kerkenraad en 

gemeente dankbaar voor kunnen zijn.  

Vraagstuk 
Gezien het feit dat in de huidige samenleving veel stellen kiezen voor samenwonen als 

samenlevingsvorm, is het denkbaar dat ook van hun kant de wens uitgesproken wordt om belijdenis 

van het geloof af te leggen. 

Stellingname 
Zoals ook in eerdere paragrafen de bedoeling is geweest, willen we als kerkenraad hierin de lijn volgen 

die de Bijbel ons voorhoudt. Ook nu komen we dan uit bij dat verbond waarvoor de Here God ons 

uitnodigt binnen te treden.  

 

Het is een overweldigend besef als we ons realiseren dat dit doorwerkt in de relatie die we als man en 

vrouw met elkaar mogen aangaan, in de kinderdoop en ook nu het gaat om de belijdenis van het geloof. 

 

Als kerkenraad staan we daarom voor dat jonge mensen die deze stap willen zetten, kiezen voor het 

huwelijk als samenlevingsvorm. Als we hierbij weer de verbondsgedachte in aanmerking nemen is het 

uitgangspunt dat Gods zegen over het huwelijk is gevraagd. 

 

Het doen van belijdenis geeft aan dat er de bereidheid is om te arbeiden in Zijn koninkrijk en mee te 

werken aan de opbouw van de christelijke gemeente ter plaatse. Voorbeelden: het jeugdwerk, de 

zondagsschool, kosteren en musiceren. Een keur aan mogelijkheden! Overigens is niet voor elke vorm 

van ‘meewerken’ de belijdenis van het geloof een voorwaarde. Wel geldt dit voor bijvoorbeeld het geven 

van catechese en het ambtswerk in de kerkenraad. 

 

Door het doen van belijdenis wordt toegang verkregen tot het Heilig Avondmaal. In de Bijbel is te vinden   

dat het Avondmaal bestemd is voor de Bruid van Christus, de gemeente. Behorend tot deze gemeente 

is het Bijbels huwelijk het uitgangspunt en dit wordt van de deelnemers aan het Heilig Avondmaal dan 

ook gevraagd. 

Omgang met de praktijk 
Als samenwonende gemeenteleden nadenken over het doen van openbare belijdenis van het geloof en 

overwegen om de catechese te gaan volgen, willen we als kerkenraad pastoraal met hen in gesprek 

gaan. Alle begrip is er voor het feit dat de stap tot samenwonen in de huidige cultuur (het is één van de 

opties, het is gewoon) genomen kan zijn zonder de nodige kennis van zaken. Voor toerusting is dan 

ook alle ruimte. We sloten er de vorige paragraaf ook al mee af: Het is de wens van de kerkenraad dat 

tijdens deze gesprekken het inzicht ontstaat in de (verbonds)lijnen die de Here God in Zijn Woord, de 

Bijbel trekt en in de onschatbare waarde die hierin vervat is. Dat hierdoor de bereidheid, zelfs het 

verlangen ontstaat om het huwelijk als samenlevingsvorm aan te nemen. 


