
 

 
Schema van een kerkelijke huwelijksviering 

In dit document geven we een globaal overzicht van het verloop van een kerkelijk huwelijk met 

daarbij de momenten waarop meestal muziek kan gespeeld worden.  

Het is echter altijd de priester van dienst die samen met jullie deze momenten 

bepaalt. 
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1. Opening van de dienst 

♫ Intredelied (Sommige koppels kiezen aparte nummers voor het binnenkomen van de bruidegom en de suite en 

voor de binnenkomst van de bruid.) 

Verwelkoming (door priester, eventueel ook door koppel) 

Gebed om vergeving 

Openingsgebed 

2.  Dienst van het woord 

Eerste lezing 

♫ Tussenzang 

(Tweede lezing – is er meestal niet) 

(♫ Tussenzang na tweede lezing – is er meestal niet) 

Evangelielezing 

Homilie (door priester) 

3.  De huwelijkssluiting 

Inleiding (getuigen komen erbij staan) 

Ondervraging en Trouwbelofte 

Kerkelijke bevestiging 

Zegening en overreiking van de ringen 

Overige symboliek (kaars? kruisje?) 

♫ Muziek of zang (waarbij gewoonlijk ondertekening van het huwelijksregister) 

Voorbeden 
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4.  Dienst van de tafel 

Offerande (Aanbrengen van brood en wijn, vaak tijdens lied)  

♫ Muziek of zang 

Gebed over brood en wijn 

Groot dankgebed 

 Onze Vader 

Huwelijkszegen (Evt. ook zegen over kaars, kruisje…) 

Vredeswens (Met een kort liedje?) 

Communie (Delen van brood en wijn) 

♫ Muziek of zang tijdens de communie (Afhankelijk van het aantal mensen eventueel 2 nummers) 

Bezinnende tekst (hoeft niet!) 

5.  Eind van de dienst 

Slotgebed 

Dankwoordje (door koppel, vb. van de ouders, hoeft niet!) 

Zegen en zending 

♫ Uittredelied 

  

 


