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Orgelspel 

Binnenkomst bruidspaar 

Welkom 

Samenzang: Ps. 146: 1, 3 OB 

1. Prijs den HEER met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 

3. Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 

Stil gebed, votum en groet (staande) 

Samenzang: Ps. 121: 1, 4 OB 

1. ’k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

 



4. De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

Gebed 

Schriftlezing: Filippensen 4: 10-20 (HSV) 

10. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken 
aan mij eindelijk weer opgebloeid is; u hebt ook wel steeds 
aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om 
het te tonen. 

11. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd 
tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. 

12. En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook 
wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles 
ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te 
lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. 

13. Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. 
14. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn 

verdrukking. 
15. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het Evangelie, 

toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn 
deelgenoot werd in de rekening van uitgave en ontvangst, 
dan u alleen. 

16. Want ook in Thessalonica hebt u mij een- en andermaal iets 
gestuurd voor wat ik nodig had. 

17. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw 
rekening toeneemt. 

18. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben 
geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen 
heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, 
een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God. 

 



19. Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van 
alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. 

20. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. 
Amen. 

Samenzang: Ps. 33: 10 OB 

10. Zijn machtig' arm beschermt de vromen, 
En redt hun zielen van den dood; 
Hij zal hen nimmer om doen komen 
In duren tijd en hongersnood. 
In de grootste smarten 
Blijven onze harten 
In den HEER gerust; 
'k Zal Hem nooit vergeten, 
Hem mijn Helper heten, 
Al mijn hoop en lust. 

Verkondiging over Filippensen 4: 19 
Ontzorgd 
1) 
2) 
3) 

Door Wie 
Waarin 
Op welke wijze 

Samenzang: Ps. 118: 12, 14 OB 

12. Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft; 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
Och HEER, geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 

 



14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

Onderwijs over het huwelijk 

Formulier voor de bevestiging van het Huwelijk 

Voor de overheid, als dienares van God, is het huwelijk van 
Jan Pors en Femke Both gesloten. Het is goed dat het huwelijk 
van de gelovigen ook in de samenkomst van de gemeente 
wordt bevestigd en dat Gods zegen erover wordt gevraagd. 
Daarom zijn we hier als gemeente bijeen. Laten we samen 
luisteren naar wat de Bijbel over het huwelijk zegt. 

God zegt in Zijn Woord, dat Hij man en vrouw geschapen 
en voor elkaar bestemd heeft. Hij heeft het huwelijk gegeven 
als een gave en opdracht en zijn zegen erover beloofd. Want 
God, Die alles schiep, schiep de mens naar Zijn beeld. Hij 
zei: “Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp 
voor hem maken, als iemand tegenover hem. Daarom zal een 
man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 
hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen 
en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk.” 
Overeenkomstig dit Woord is het huwelijk een totale levens- 
gemeenschap van één man en één vrouw die aangegaan 
wordt voor het leven, als een verbond van liefde en trouw. 
Op deze wijze wordt het kostbare geschenk van seksualiteit 
beschermd en worden losbandigheid en ontrouw tegen gegaan. 
Jullie zijn voortaan in unieke zin verbonden aan elkaar, 
vormen samen een eenheid en zijn wederzijds verantwoordelijk. 

 



Het is jullie gegeven elkaar te verblijden en te dienen; 
elkaar liefde en trouw te schenken en die te ontvangen. 

Het huwelijk als goede gave van God is door de zondeval 
geschonden. Maar God, Die zeer barmhartig is, heeft het 
huwelijk in stand gehouden en Zijn zegen laten voortduren. 
Daarom heeft onze Heere Jezus Christus het huwelijk als 
instelling van God geëerd door aanwezig te zijn op de 
bruiloft te Kana en door het wonder dat Hij daar verrichtte. 
Ook heeft Hij de verbreking van het huwelijk veroordeeld 
toen Hij zei: “Wat God samengevoegd heeft, laat een mens 
dat niet scheiden.” Het is Gods bedoeling dat man en vrouw 
elkaar voor altijd trouw blijven. Om dit te volbrengen, is het 
noodzakelijk dat het huwelijk niet alleen aan het begin, 
maar ook voortdurend geheiligd wordt door het Woord van 
God en het gebed. 

We moeten het huwelijk dan ook niet lichtvaardig aangaan, 
maar weloverwogen, eerbiedig en dankbaar, in liefdevol 
ontzag voor de Heere. Deze gemeenschap voor het leven 
mag een vreugde zijn, waarin jullie als man en vrouw in 
trouw elkaar liefhebben en toegewijd en hulpvaardig voor 
elkaar leven. Door de zonde ondervinden ook de gehuwden 
veel tegenslag en verdriet. Toch mogen jullie op grond van 
Gods beloften ook dan zeker zijn van de goedheid en hulp 
van de Heere. 

Het is goed te weten met welk doel de Heere God het 
huwelijk heeft ingesteld: 
-De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw in 
oprechte liefde aan elkaar verbonden zijn en daarom elkaar 
in vreugde toebehoren, elkaar trouw zullen helpen in alles 
wat tot het tijdelijke én eeuwige leven behoort. 
-De bedoeling is in de tweede plaats, dat door het huwelijk 
het menselijke geslacht en ook de kerk wordt voortgezet en 
dat de ouders, wanneer kinderen aan hen worden toevertrouwd, 
die kinderen zullen opvoeden en voorleven in de kennis en 

 



dienst van de Heere. Samen zullen jullie het huwelijk trouw 
leven overeenkomstig de wil van God met een goed en 
gerust geweten en jullie lichaam –dat een tempel is van de 
Heilige Geest– zuiver bewaren. 

Vandaag sluiten jullie als man en vrouw een huwelijks- 
verbond. Daarmee spreken jullie uit dat jullie elkaar 
overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus zullen 
liefhebben. In de Bijbel wordt het huwelijk vergeleken met 
de eenheid tussen Christus en Zijn gemeente. Laat jullie 
relatie daarvan een afspiegeling zijn: 
– Bruidegom, heb je vrouw zo lief, zoals Christus Zijn 
gemeente heeft liefgehad door Zijn leven voor haar over te 
geven. Zet je volledig voor haar in, door haar te dienen, te 
leiden, te troosten en te beschermen. Je zult als priester 
leiding geven aan je gezin. 
– Bruid, heb je man lief, zoals de gemeente aan Christus 
verbonden is tot een hechte eenheid. Volg hem in het dienen 
van de Heere. Help en respecteer hem in de plaats die God 
hem geeft. Laat de vrucht van de Geest je sieraad zijn. 
In alle omstandigheden zullen jullie elkaar terzijde staan 
zonder de ander te overheersen, of slaafs te volgen. Heb 
hoogachting voor elkaar uit eerbied voor Christus. 

Samen zullen jullie zoeken naar de wil van God voor het 
leven. Samen zullen jullie trouw en met toewijding jullie 
taken verrichten en zorgen voor jullie gezin. Jullie gezin zal 
deel zijn van een groter geheel. Jullie zijn geroepen jullie 
gezin een bouwsteen te laten zijn in de gemeente en in de 
samenleving en voor allen die in nood zijn. 

Blijf trouw en teder. Aanvaardt elkaar, zoals God ons wil 
aanvaarden: in vergevensgezindheid. Sluit je hart nooit af 
voor elkaar, want dan raakt je gebed tot God verstoord. Leef 
dagelijks in ontzag voor God en bewaar elkaar bij het 
dienen van Jezus Christus. Hij wil jullie in dit leven  
toeleiden naar Zijn grote bruiloftsfeest. 

 



Van de gemeente mogen jullie verwachten dat zij voor jullie 
zal bidden en jullie zal blijven ondersteunen. 
Beloof elkaar nu liefde en trouw; in geloof dat de God, 
Wiens hulp en liefde nooit zal vergaan, jullie zal zegenen. 

Samenzang: Ps. 133: 3 OB 

3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid 

Belofte van liefde en trouw 

Uitreiken ringen 

Samenzang: Ps. 134: 2 OB 

2. Heft uwe handen naar omhoog, 
Slaat naar het Heiligdom uw oog, 
En knielt eerbiedig voor Hem neer; 
Looft, looft nu aller heren HEER. 

Bevestiging en zegen 

Samenzang: Ps. 134: 3 OB (staande) 

3. Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 

 



Aanbieden huwelijksbijbel 

Dankgebed 

Samenzang: Liedboek 293: 1, 2a+4 -> (staande) 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

2. Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

4. 

Zegen (staande) 

Collecte bij de uitgang 

Orgelspel 

 


