
1    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie huwelijksbevestiging Sander & Christine 
Dominee: W.J. van Gent 
Organist: Gert van Mansom 

 

   XIII november MMXX 
  



2    

 

Inleidend orgelspel 
 

Binnenkomst bruidspaar en kerkenraad (Iedereen gaat staan.) 
Orgel: The arrival of the Queen of Sheba’(G.F. Händel) 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

 

Zingen: Psalm 75: 1 

1. U alleen, U loven wij! 

Ja, wij loven U, o HEER’! 

Want Uw naam, zo rijk van eer, 

is tot onze vreugd’ nabij. 

Dies vertelt men in ons land 

al de wond’ren Uwer hand. 

 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van 

de hemel en de aarde; 

en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze 

Heere; 

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de 

maagd Maria; 

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 

gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter 

helle. 

Op de derde dag weer opgestaan van de doden; 

opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand 

van God, de almachtige Vader; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de 

doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest. 

Ik geloof een heilige, algemeen christelijke kerk, de 

gemeenschap der heiligen; 

vergeving van de zonden; 

de wederopstanding van het vlees; 

en een eeuwig leven. 

Amen.  
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Zingen: Avondzang: 7 

7. O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’. 

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk. 

O Geest, zend Uwe troost ons neer. 

Drie-enig God, U zij al d’eer! 

 

 

Schriftlezing: Filippenzen 1: 1-11 

1 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus 

Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te 

Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: 

2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de 

Heere Jezus Christus. 

3 Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik aan u gedenk. 

4 (Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met 

blijdschap het gebed doende) 

5 Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste 

dag af tot nu toe; 

6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed 

werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag 

van Jezus Christus; 

7 Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit 

gevoel, omdat ik in mijn hart houd, dat gij, beide in 

mijn banden, en in mijn verantwoording en bevestiging 

van het Evangelie, gij allen, zeg ik, aan mijn genade 

mede deelachtig zijt. 

8 Want God is mijn Getuige, hoezeer ik begerig ben 

naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus 

Christus. 

9 En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer 

overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen; 

10 Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan 

verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder 

aanstoot te geven, tot de dag van Christus; 

11 Vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door 

Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. 

 

 

Gebed 
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Zingen: Psalm 133: 1 en 3 

1. Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 

van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen, 

daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 

't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd. 

De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 

die door haar reuk het hart verblijdt. 

 

3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ de zegen. 

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

en 't leven tot in eeuwigheid! 

 

 

Prediking: Filippenzen 1:9 

“En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer 

en meer overvloedig worde in erkentenis en 

alle gevoelen.” 

 

Thema: “Liefde als de bron van het leven!” 

Punten: 1. Liefde door gebed. 

  2. Liefde door inzicht. 

  3. Liefde door fijngevoeligheid. 

 

 

Zingen: Psalm 116: 1 

1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER’ 

hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen. 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 

 

Huwelijksformulier 

Johannes Alexander Kooman en Christine Marrianne van 

Ingen, u die uw huwelijk hier in de kerk in het 

openbaar in Gods Naam wilt laten bevestigen, hoor uit 

het Woord van God hoe eervol het huwelijk is, en dat 

het een instelling van God is die Hem behaagt. Daarom 

mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp 

van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwden in 

de praktijk van het leven als gevolg van de zonde 

velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwden 

wil Hij zegenen en bijstaan, zoals Hij beloofd heeft; 
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hen die in ontucht leven en overspel bedrijven, wil 

Hij daarentegen oordelen en straffen. 

 

Voor alles behoort u te weten, dat God, onze Vader, 

nadat Hij hemel en aarde en alles wat daarin is 

geschapen had, de mens schiep naar Zijn beeld en Zijn 

gelijkenis, opdat hij heersen zou over de dieren op de 

aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de 

lucht. Nadat Hij de mens geschapen had, sprak Hij: 

“Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem 

een hulpe maken, die als tegen hem over zij. (...) 

Toen deed de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, 

en hij sliep; en Hij nam één van zijn ribben, en sloot 

de plaats daarvan toe met vlees. En de HEERE God bouwde 

de rib, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, 

en Hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: Deze is 

ditmaal been van mijn gebeente, en vlees van mijn 

vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit de 

man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn 

moeder verlaten, en zijn vrouw aanhangen; en zij zullen 

tot één vlees zijn.” (Genesis 2:18, 21-24). 

Daarom moet u er niet aan twijfelen, dat het huwelijk 

God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn 

vrouw geschapen, haar Zelf tot hem gebracht en hem tot 

een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God, dat Hij ook 

vandaag nog een ieder zijn vrouw als met Zijn hand 

toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus 

het huwelijk zo hoog geëerd met Zijn tegenwoordigheid, 

gaven en wondertekenen te Kana in Galilea (Johannes 2: 

1-11). Hij heeft daarmee betuigd, dat het huwelijk 

door allen in ere gehouden behoort te worden, en dat 

Hij de gehuwden Zijn hulp en bijstand altijd wil 

bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. 

 

Opdat u in uw huwelijk godvrezend mag leven, behoort 

u vervolgens te weten met welke bedoelingen God het 

huwelijk heeft ingesteld. 

De eerste is, dat man en vrouw elkaar trouw zullen 

helpen en bijstaan in alle dingen die tot het 

tijdelijke en eeuwige leven behoren. 

De tweede is, dat zij hun kinderen, wanneer zij die 

ontvangen, in de ware kennis en vreze Gods zullen op-  
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voeden, tot Zijn eer en tot hun zaligheid. 

De derde is, dat iedereen alle onreinheid en kwade 

begeerten zal vermijden en met een goed en gerust 

geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal iedere 

man zijn eigen vrouw hebben, en iedere vrouw haar eigen 

man (1 Korinthe 7:2). Zo zijn allen die de leeftijd 

hebben en de gave der onthouding niet bezitten, naar 

het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk 

aan te gaan. Dit zullen zij doen naar christelijke 

regel, met medeweten en instemming van hun ouders, of 

voogden en vrienden. Zo zal de tempel van God, ons 

lichaam, niet verontreinigd worden, want als iemand de 

tempel van God schendt, die zal door God geschonden 

worden (1 Korinthe 3:17). 

 

Verder behoort u te weten, hoe de houding dient te 

zijn van de een tegenover de ander overeenkomstig het 

Woord van God. 

 

Allereerst zult u, bruidegom, weten dat God u gesteld 

heeft tot hoofd van de vrouw. Zoals het hoofd het 

lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de 

wijsheid, de troost en de bijstand van Zijn gemeente 

is, zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig 

leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien 

zult u uw vrouw liefhebben als uw eigen lichaam, zoals 

Christus Zijn gemeente liefgehad heeft (Efeze 5:22-

30). U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar 

bij haar wonen met verstand, en aan de vrouw als brozer 

aardewerk eer geven, omdat u beiden mede-erfgenamen 

van de genade des levens bent, en opdat uw gebeden 

niet verhinderd worden (1 Petrus 3:7). En omdat het 

Gods beschikking is, dat de man in het zweet van zijn 

aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw 

werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent, 

om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen 

onderhouden en bovendien de noodlijdenden daarin te 

laten delen. 

 

Vervolgens zult u, bruid, weten hoe, overeenkomstig 

het Woord van God, uw houding zal zijn tegenover uw 

man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente 



7    

 

aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man 

liefhebben, respecteren en trouw volgen in alle dingen 

die goed en rechtvaardig zijn, als uw heer. U zult 

niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid 

zwijgen (1 Timotheüs 2:11-12). Want Adam is eerst 

gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de zondeval 

heeft God tot Eva en in haar persoon tot heel het 

vrouwelijk geslacht gesproken: “Tot uw man zal uw 

begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.” 

(Genesis 3:16) Tegen deze beschikking van God zult u 

zich niet verzetten, maar veeleer het gebod van God en 

het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, die op 

God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren, zoals 

Sara Abraham gehoorzaam geweest is en hem haar heer 

noemde (1 Petrus 3:6). U zult ook uw man in alle goede 

en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan uw gezin 

goede zorg besteden, en zuiver en eerbaar leven, zonder 

pronkzucht, om anderen een voorbeeld van ingetogenheid 

te geven. 

 

De bruid en de bruidegom gaan staan en beantwoorden de 

voortgangsvraag: 

Johannes Alexander Kooman en Christine Marrianne van 

Ingen, nu u gehoord hebt dat God het huwelijk heeft 

ingesteld en wat Hij u daarin opdraagt, hebt u het 

stellige voornemen om in dit heilig huwelijk zó te 

leven als u hier uitdrukkelijk verklaart voor de 

christelijke gemeente, en verlangt u dat uw huwelijk 

bevestigd wordt?   

Wat is daarop uw beide antwoord?   Ja. 

 

Daarna spreekt de dienaar tot de gemeente: 

Ik neem u allen die hier nu bijeen bent, tot getuigen 

dat er geen wettige bezwaren tegen dit huwelijk zijn 

ingebracht. 

 

Vervolgens spreekt de dienaar tot de gehuwden: 

Omdat het goed en gepast is dat uw huwelijk bevestigd 

wordt, zo moge onze Heere God uw voornemen, dat Hij u 

gaf, bevestigen. Uw begin zij in de Naam van de Heere 

die hemel en aarde geschapen heeft. 
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Bruid en bruidegom geven elkaar nu de rechterhand. 

Daarna spreekt de dienaar eerst tot de bruidegom: 

Johannes Alexander Kooman, verklaart u hier voor God 

en Zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt en neemt 

tot uw wettige vrouw: Christine Marrianne van Ingen, 

hier tegenwoordig? Belooft u haar dat u haar nooit 

zult verlaten, haar lief zult hebben en trouw voor 

haar zult zorgen zoals een trouw en godvrezend man aan 

zijn wettige vrouw verschuldigd is? Belooft u dat u 

heilig met haar leven wilt, haar trouw zult blijven en 

haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het 

heilig evangelie? 

Broeder Johannes Alexander Kooman, wat is daarop uw 

antwoord?       Ja. 

 

Vervolgens spreekt de dienaar tot de bruid: 

Christine Marrianne van Ingen, verklaart u hier voor 

God en Zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt en 

neemt tot uw wettige man: Johannes Alexander Kooman, 

hier tegenwoordig? Belooft u hem dat u hem gehoorzaam 

zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult 

verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult 

blijven en hem in alles vertrouwen, zoals een gelovige 

en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is 

overeenkomstig het heilig evangelie? 

Zuster Christine Marrianne van Ingen, wat is daarop uw 

antwoord?          Ja. 

 

Dan spreekt de dienaar: 

De Vader der barmhartigheid die u door Zijn genade tot 

dit heilige huwelijk geroepen heeft, verbinde u met 

oprechte liefde en trouw, en geve u Zijn zegen. Amen. 

 

Hoor nu uit het Evangelie hoe sterk de band van het 

huwelijk is, zoals Mattheüs dat beschrijft, in 

hoofdstuk 19: 3-9: “En de Farizeeën kwamen tot Hem, 

verzoekende Hem, en zeggende tot Hem: Is het een mens 

geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei 

oorzaak? Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt 

gij niet gelezen, Die van den beginne de mens gemaakt 

heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd 

heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, 
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en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot 

één vlees zijn; Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar 

één vlees. Wat God dan samengevoegd heeft, scheide de 

mens niet. Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft dan Mozes 

geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? 

Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van 

uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar 

van den beginne is het alzo niet geweest. Maar Ik zeg 

u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om 

hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en 

die de verlatene trouwt, doet ook overspel.” 

 

Geloof deze woorden van de Heere Jezus Christus, en 

wees er stellig van verzekerd, dat God, onze Heere, u 

samengevoegd heeft tot deze heilige gehuwde staat. 

Daarom zult u ook alles wat u in uw huwelijk 

ondervindt, met geduld en dankzegging aannemen als uit 

de hand van God. Zo zal alles voor u ook meewerken ten 

goede en tot zaligheid dienen. Amen. 

 

 

Zingen: Psalm 134: 2 

2. Heft uwe handen naar omhoog, 

slaat naar het heiligdom uw oog, 

en knielt eerbiedig voor Hem neer. (Bruidspaar knielt.) 

Looft, looft nu aller heren HEER’. 

 

 

Terwijl het bruidspaar geknield ligt, bidt de dienaar: 

Almachtige God, U bewijst Uw goedheid en wijsheid in 

al Uw werken en ordeningen. U hebt van de beginne 

gesproken dat het niet goed is, dat de mens alleen zou 

zijn. U hebt hem daarom een hulp geschapen die als 

tegenover hem is. U hebt verordend dat zij die twee 

waren één zouden zijn en U straft alle onreinheid. Wij 

bidden U: Wil deze twee mensen, die U tot het heilig 

huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, Uw Heilige 

Geest geven, opdat zij heilig leven in een waarachtig 

en standvastig geloof overeenkomstig Uw goddelijke 

wil, en tegen alle kwaad strijden.  

Wil hen dan ook zegenen, zoals U de gelovige vaderen, 

Uw vrienden en trouwe dienaars Abraham, Izak en Jakob 
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gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het 

verbond dat U met die vaderen hebt opgericht, de 

kinderen, als het U behaagt hun die te geven, 

godvrezend mogen opvoeden. Dit alles tot eer van Uw 

heilige Naam, tot opbouw van Uw gemeente en tot 

verbreiding van Uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, 

o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, 

Uw geliefde Zoon, onze Heere, in Wiens Naam wij onze 

gebeden besluiten: 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt! 

Uw Naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook 

op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 

vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons 

van de boze. 

Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de 

heerlijkheid, in eeuwigheid. 

Amen.  

 

 

Zingen: Psalm 134: 3    (Iedereen gaat staan.) 

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’! 

 

 

Overhandiging huwelijksbijbel en persoonlijke 

toespraak 

 

 

Vervolg huwelijksformulier: 

Hoor nu de belofte van God uit Psalm 128: 

“Welgelukzalig is een ieder, die de HEERE vreest, die 

in Zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid 

uwer handen; welgelukzalig zult gij zijn, en het zal 

u welgaan. Uw vrouw zal wezen als een vruchtbare 

wijnstok aan de zijden van uw huis; Uw kinderen als 
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olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, alzo zal voorzeker 

die man gezegend worden, die de HEERE vreest. De HEERE 

zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van 

Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven; En gij 

zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël!” 

Onze lieve Heere God vervulle u met Zijn genade en 

geve u, dat u in alle godzaligheid, liefde en eenheid, 

lang en heilig samen leven mag. Amen. 

 

 

Dankgebed 

 

 

Zingen: Psalm 150: 1    (Iedereen gaat staan.)  

1. Looft God, looft Zijn naam alom; 

Looft Hem in Zijn heiligdom; 

Looft des HEEREN grote macht, 

In den hemel Zijner kracht; 

Looft Hem, om Zijn mogendheden, 

Looft Hem, naar zo menig blijk 

Van Zijn heerlijk koninkrijk, 

Voor Zijn troon en hier beneden. 

 

 

Zegen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Er zal tijdens de dienst niet worden gecollecteerd. Uw 

gaven kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de 

kerk: IBAN NL63RABO0351813071 t.n.v. Christelijke 

Gereformeerde Kerk Ouderkerk aan de Amstel 

 

 

 

 


