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Inleidend orgelspel 

Bruidspaar komt binnen 

Iedereen gaat staan 

Zingen: Weerklank 443 (staand) 
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige Naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw Naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige Naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw Naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (2x) 

Iedereen weer zitten 

Stil gebed 

Zingen: Psalm 84: 2 en 3 
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 



Welzalig hij, die al zijn kracht 
En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen; 
Steekt hen de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 

Geloofsbelijdenis 

Zingen: Opwekking 811 (naar Psalm 51) 
Was mij witter dan sneeuw,  
was mij schoon van mijn schuld.  
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, 
heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.  
 
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
 
Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.  
 
Was mij witter dan sneeuw,  
maak mij sterk door Uw Geest. 
Schep een zuiver hart diep in mij. 
Laat mij dicht bij U zijn. 
U alleen, Heer, geneest. 
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.  
 
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
 
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
 
Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.  
 
Was mij witter dan sneeuw,  
was mij schoon van mijn schuld.  
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, 
heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.  



Gebed 

Schriftlezing 

Hooglied 8: 6-7 
6 Leg mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm. 
Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. 
Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de HEERE. 
7 Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. 
Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, 
men zou hem smadelijk verachten. 
 

1 Korinthe 13  
1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik 
klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. 
2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en 
al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik 
niets. 
3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn 
lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. 
4 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet 
gewichtig, 
5 zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen 
kwaad, 
6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, 
7 zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 
8 De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen 
betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. 
9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, 
10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden. 
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar 
nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. 
12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van 
aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. 
13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 

Zingen: Psalm 118: 7 en 14 
De HEER is mij tot hulp en sterkte; 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
Dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
Van hulp en heil ons aangebracht; 
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 
"Gods rechterhand doet grote kracht.



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! 

Verkondiging 
n.a.v. Hooglied 8: 7a 
“Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen 
en rivieren spoelen haar niet weg.” 

Zingen: Psalm 133:3 
Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 

Huwelijksformulier 
We zijn hier bij elkaar gekomen om het huwelijk van Roy van Brenk en Monica van Buren voor Gods 
aangezicht te bevestigen en er met hen en voor hen Zijn zegen over te vragen.  
Zo hoort dan allen dat het huwelijk een inzetting van God is, bedoeld als een gemeenschap voor het 
hele leven, waarin man en vrouw overeenkomstig Gods wil, liefde en trouw, hulp en toewijding van 
elkaar mogen ontvangen, zowel in voorspoed als in tegenspoed. 
 

Inzetting van het huwelijk 
Want God, onze Vader, Die hemel en aarde en al wat daarin is geschapen heeft, schiep de mens als 
man en vrouw. Hij sprak: Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken met wie hij zijn 
leven kan delen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich bij zijn vrouw voegen en 
die twee zullen één zijn. Van deze hechte band tussen man en vrouw in het huwelijk getuigt ook onze 
Heere Jezus Christus en Hij voegt eraan toe: Wat God heeft samengevoegd, scheide de mens niet. De 
apostel Paulus noemt deze eenheid tussen man en vrouw een groot geheim, dat hij vergelijkt met de 
eenheid tussen Christus en Zijn gemeente.  
Men zal daarom het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en dankbaar, 
in de vreze des Heeren. En hoewel sinds de zondeval ook de gehuwden velerlei tegenspoed en 
verdriet overkomt, zo mogen zij toch in het geloof verzekerd zijn van de machtige hulp van God. 
 

Bedoeling van het huwelijk 
Opdat jullie nu in je huwelijk naar Gods geboden en onder Zijn beloften mogen leven, zo zullen jullie 
vervolgens ook weten, met welke bedoeling God het huwelijk heeft ingesteld. 
 
Het eerste doel is dat man en vrouw, door oprechte liefde verbonden elkaar in waarachtige eenheid 
zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen, die tot het tijdelijke en 
eeuwige leven behoren. 
Het tweede is dat man en vrouw, als instrumenten in de hand van de Schepper, zullen meewerken 
aan de voortgang van het menselijk leven. (Gn. 1:28) Wanneer hun de zegen van kinderen 
geschonken wordt, zullen zij een christelijk gezin vormen, een bouwsteen in de gemeente en de 



samenleving. Zij zullen allen die onder hun dak gastvrijheid vinden, voorgaan als leerlingen van Jezus 
Christus. 
Het derde doel is dat iedere man met zijn eigen vrouw en iedere vrouw  met haar eigen man, 
overeenkomstig Gods wil, met een goed en gerust geweten zal leven. Dat ons lichaam, als een 
tempel van de Heilige Geest, niet door overspel wordt verontreinigd. Wij zijn niet van onszelf, 
want we zijn duur, door Christus, gekocht. Verheerlijkt dan God ook met uw lichaam. 
 

Wedezijdse verantwoordelijkheid 
Tenslotte zullen jullie weten hoe zich de één tegenover de ander, volgens het Woord van God, heeft 
te gedragen. 
 
Roy, je zult je vrouw liefhebben, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. Zoals Christus het hoofd 
is van de gemeente en Zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen, ben jij het hoofd van je 
vrouw en je zult haar in gevende en sparende liefde dienen, leiden en beschermen, opdat jullie 
samen oprecht voor Gods aangezicht kunnen staan.  
Overeenkomstig Gods gebod zul je getrouw en toegewijd je werk verrichten om jou en allen die bij je 
horen te onderhouden. Verder zul je als hoofd van je gezin, dat deel is van een grotere gemeenschap, 
je verantwoordelijkheid tegenover de samenleving, in kerk en maatschappij verstaan. 
 
Monica, je zult weten dat God je aan je man verbonden heeft, zoals de gemeente aan Christus 
verbonden is. Zoals de gemeente haar Heere liefheeft en gehoorzaam volgt, zo zul jij je man 
liefhebben en volgen in alle dingen, die recht en billijk zijn. In vertrouwen op God zul je aan je gezin 
goede zorg besteden en het bewaren in de vreze des Heeren, opdat allen, die aan je hoede worden 
toevertrouwd, God daarvoor zullen danken en verheerlijken.  
 
Tenslotte Roy en Monica, houdt steeds in gedachten, dat jullie beiden erfgenamen van het eeuwige 
leven zijn. Wilt daarom in wijsheid met elkaar samenleven en nimmer verbitterd tegen elkaar zijn, 
opdat jullie gebeden niet verhinderd worden. 
 

Huwelijksvragen 
Nu jullie gehoord hebben dat God het huwelijk heeft ingezet en wat jullie daarin door Hem bevolen 
is, willen jullie in dit heilig huwelijk zo leven, zoals jullie nu betuigen voor Gods gemeente, en 
verlangen jullie dat jullie huwelijk bevestigd wordt?  
Roy van Brenk, belijd je hier voor God en Zijn gemeente, dat je genomen hebt en neemt tot je vrouw, 
Monica Deborah van Buren, en beloof je, dat je haar nimmer zult verlaten, in goede noch kwade 
dagen, in rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid, tot de dag waarop Jezus terugkomt of 
de dood jullie scheiden zal?  
Beloof je dat je haar in liefde zult leiden en beschermen, zoals een godvrezend man aan zijn wettige 
vrouw verschuldigd is. Beloof je dat je heilig met haar zult leven, haar trouw houdend in alle dingen 
overeenkomstig het heilig evangelie? 
 
Monica Deborah van Buren, belijd je hier voor God en Zijn gemeente, dat je genomen hebt en neemt 
tot je man, Roy van Brenk, en beloof je, dat je hem nimmer zult verlaten, in goede noch kwade 
dagen, in rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid, tot de dag waarop Jezus terugkomt of 
de dood jullie scheiden zal? 
Beloof je dat je hem in liefde zult gehoorzamen en helpen, zoals een godvrezende vrouw aan haar 
wettige man verschuldigd is. Beloof je dat je heilig met hem zult leven, hem trouw houdend in alle 
dingen overeenkomstig het heilig evangelie? 



Zingen Psalm 134:2 
Heft uwe handen naar omhoog, 
Slaat naar het Heiligdom uw oog, 
En knielt eerbiedig voor Hem neer; 
Looft, looft nu aller heren HEER. 

Bruidspaar knielt en ontvangt de zegen 

Zingen Psalm 134:3 (staande) 
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. 

Overhandiging huwelijksbijbel door dhr. Soede 

Dankgebed 

Zingen: Toekomst vol van hoop (staande) 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.  
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.     
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht.  
 



U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  

Zegen 

Uitleidend orgelspel 

Collecte 
Bij de uitgang wordt er een collecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de kerkelijke 
gemeente. 

 



 

 


