Welke taak hebben de ouderling en diaken bij huwelijksdienst
Ouderling en diaken
Omdat een huwelijksdienst een formele kerkdienst is, dienen een ouderling en diaken
aanwezig te zijn.
De ouderling is in eerste instantie een pastoraal ouderling, maar kan evengoed een
bestuurlijk ouderling of jeugdouderling zijn. In overleg kijken we welke ouderling kan en/of
contact heeft met het bruidspaar.
Welke diaken dienst heeft, regelt de voorzitter of secretaris van de diaconie. Als het
bruidspaar voorkeur heeft voor een diaken (omdat het die kent), wordt dat doorgegeven.
De taak van de ouderling en diaken
Doorgaans gaat het als volgt:
a) De ouderling van dienst kijkt voor de dienst of de koster de liturgieën op de
zitplaatsen voor het bruidspaar heeft gelegd; zo nee, dan doet hij/zij dat alsnog (in
overleg met de koster).
b) Ouderling en diaken zijn ongeveer een kwartier voor de dienst aanwezig. Zij wachten
met de predikant het bruidspaar op in de kerkenraadskamer; eventueel kan de
ouderling (al dan niet samen met de koster) het bruispaar opwachten en naar de
kerkenraadskamer brengen. Een van hen kan vragen of ze misschien iets willen
drinken of ze zich nog willen opfrissen, en wijst hen de weg.
c) Als het tijd is gaan we gezamenlijk de kerk in, in de volgende volgorde: predikant,
daarachter het bruidspaar, vervolgens de ouderling en diaken. Als de bruid door haar
vader de kerk wordt binnengebracht, is de volgorde als volgt: predikant met
bruidegom, twee ambtsdragers, bruid met vader.
d) De predikant wijst het bruidspaar de plaats, de ouderling geeft de predikant een
hand, wacht even tot de predikant het bruidspaar heeft uitgenodigd plaats te nemen
en de gemeente is gaan zitten, en steekt daarna de twee kaarsen op de tafel aan. De
diaken neemt plaats vooraan in het zijvak (meestal aan de kant van de deur naar de
kerkenraadskamer). De ouderling sluit zich na het aansteken van de kaarsen daarbij
aan. De predikant geeft een teken dat iedereen kan gaan zitten.
e) De diaken neemt de collectezakken vooraf mee (of legt ze al in de bank). Vaak is de
collecte bestemd voor een bepaald doel; de diaken zorgt dat de bestemming goed
wordt kortgesloten met de penningmeester (van de diaconie). Als het druk is,
assisteert de ouderling van dienst bij de collecte.
f) De penningmeester van de diaconie laat later weten aan het bruidspaar dat het geld
naar de bestemming is overgemaakt en wat de opbrengst is.
g) De ouderling van dienst geeft tijdens de dienst namens de gemeente de
huwelijksbijbel aan het bruidspaar. Als de ouderling dit liever niet doet, neemt de
predikant die taak over. De ouderling van dienst zorgt ervoor dat de Bijbel aanwezig
is. Hoe verloopt de uitreiking? Als het moment daar is, neemt hij/zij plaats achter de
microfoon (van tevoren even kijken en ook of de hoogte goed is) en zegt: 'Namens de
Protestantse gemeente te Monster mag ik jullie de trouwbijbel overhandigen... (daar
kan de ouderling van dienst nog iets aan toevoegen; het is niet gebruikelijk een lange
toespraak te houden). Als de ouderling ze heeft toegesproken, geeft hij/zij de Bijbel

aan een van hen en feliciteert het bruidspaar daarbij. Vervolgens gaat de ouderling
weer zitten.
h) Soms komt het voor dat het bruidspaar via de predikant vraagt of de ouderling de
lezing in de dienst uit de huwelijksbijbel wil lezen. Doet hij/zij dat liever niet, dan is dat
geen punt.
i) Na de zegen komt de predikant achter de liturgietafel vandaan, geeft de ouderling
een hand (soms loopt dat wel eens mis door onverwachte dingen; daar maken we
geen punt van). De predikant nodigt het bruidspaar uit met hem de kerk via de
hoofddeur te verlaten. De ouderling en diaken blijven achter en gaan daarna via de
deur bij de preekstoel weg. De diaken neemt het collectegeld mee en bergt het
meteen goed op.
j) Als de ambtsdragers ook persoonlijk een kaart hebben ontvangen voor het bijwonen
van de receptie of ter plekke door het bruidspaar worden uitgenodigd, dan is het aan
hen om daar gehoor aan te geven. Als er een receptie in De Hoeksteen is, is het
goed even te feliciteren.

Aangepast 29-6-2014

