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Orgelspel

Binnenkomst bruidspaar en kerkenraad (iedereen gaat staan)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 100: 1 en 2

Juich, aarde, juicht alom den HEER’. 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer. 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht.  
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

De HEER’ is God; erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
tot schapen, die Hij voedt en weidt: 
een volk, tot Zijne dienst bereid.

Apostolische 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 Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pon-
tius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op 
de derde dag wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittend 
aan de rechterhand van God de almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te 
oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heiligen Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen. 
Ik geloof de vergeving van de zonden; 
ik geloof de wederopstanding van het vlees (het lichaam); 
en ik geloof een eeuwig leven.  
Amen.

Zingen: Psalm 45: 1a en 8b

1a. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, 
zal ‘t schoonste lied van ene Koning zingen. 
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft, 
is z’ als de pen van een, die vaardig schrijft.
8b. Ik zal Uw naam bij elk geslacht doen kennen; 
van kind tot kind zal ‘t zich aan U gewennen. 
Zo rolt Uw lof op ‘t ruime wereldrond, 
in eeuwigheid, uit aller volk’ren mond.

Schriftlezing Job 22: 1 en 21-30
1. Toen antwoordde Elifaz, de Themaniet, en zeide: (…)
21. Gewen u toch aan Hem, en heb vrede; daardoor zal u het goede overkomen.
22. Ontvang toch de wet uit Zijn mond, en leg Zijn redenen in uw hart.
23. Zo gij u bekeert tot de Almachtige, gij zult gebouwd worden; doe het onrecht 
verre van uw tenten.
24. Dan zult gij het goud op het stof leggen, en het goud van Ofir bij de rotssteen 
der beken;
25. Ja, de Almachtige zal uw overvloedig goud zijn, en uw krachtig zilver zijn;
26. Want dan zult gij u over de Almachtige verlustigen, en gij zult tot God uw 
aangezicht opheffen.
27. Gij zult tot Hem ernstiglijk bidden, en Hij zal u verhoren; en gij zult uw gelof-
ten betalen.
28. Als gij een zaak besluit, zo zal zij u bestendig zijn; en op uw wegen zal het 
licht schijnen.
29. Als men iemand vernederen zal, en gij zeggen zult: Het zij verhoging; dan zal 
God de nederige van ogen behouden.
30. Ja, Hij zal dien bevrijden, die niet onschuldig is, want hij wordt bevrijd door 
de zuiverheid uwer handen.

Gebed en voorbede

Zingen: Psalm 108: 1 en 2

Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
is tot Uw dienst en lof bereid. 



‘k Zal zingen voor de Opperheer. 
‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
waakt op, dat niets uw klanken stuit’. 
‘k Zal in de dageraad ontwaken, 
en met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o HEER’, Uw wonderdaân, 
Uw roem de volken doen verstaan. 
Want Uwe goedertierenheid 
is tot de heem’len uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven ‘s hemels kringen, 
en leer al d’ aard’ Uw grootheid zingen.

Preek
Tekst: Job 22: 21a  

“Gewen u toch aan Hem, 
en heb vrede.”

Zingen: Psalm 121: 1 en 4
‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen, De HEER’ zal u steeds gadeslaan, 
vanwaar ik dag en nacht opdat Hij in gevaar, 
des Hoogsten bijstand wacht. uw ziel voor ramp bewaar’. 
Mijn hulp is van de HEER’ alleen, De HEER’, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan, 
Die hemel, zee en aarde en waar g’ u heen moogt spoeden, 
eerst schiep, en sinds bewaarde. zal eeuwig u behoeden.

Huwelijksformulier
Pieter Johannes Lennart de Vries en Cornelia Bos, 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; 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 gelijke-
nis, 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 te-
gen 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 be-
tuigd, 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 opvoeden, 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 ie-
dere 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 wijs-
heid, 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 beschik-
king 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 ge-
meente aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man liefhebben, respec-
teren 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.” (Ge-
nesis 3:16) 

Tegen deze instelling van God zult u zich niet verzetten, maar veeleer het gebod 
van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, die op God ver-
trouwden 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 beste-
den, 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:
Pieter Johannes Lennart de Vries en Cornelia Bos, nu u gehoord hebt dat God het 
huwelijk heeft ingesteld en wat Hij u daarin opdraagt, hebt u het stellige voorne-
men 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 beider antwoord?
Ja.

Daarna spreekt de dienaar tot de gemeente:
Ik neem u allen die hier nu bijeen bent, tot getuigen dat er geen wettige bezwa-
ren 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.

Bruid en bruidegom geven elkaar nu de rechterhand. Daarna spreekt de dienaar 
eerst tot de bruidegom:
Allereerst u, bruidegom, Pieter Johannes Lennart de Vries, verklaart u hier voor 
God en Zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige 
vrouw: Cornelia Bos, 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 Pieter Johannes Lennart de Vries, wat is daarop uw antwoord?
Ja.

Vervolgens spreekt de dienaar tot de bruid:
Vervolgens u, bruid, Cornelia Bos, verklaart u hier voor God en Zijn heilige ge-
meente, dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man: Pieter Johannes 



Lennart de Vries, 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 Cornelia Bos, wat is daarop uw antwoord?
Ja.

Dan spreekt de dienaar:
De Vader der barmhartigheid die u door Zijn genade tot dit heilige huwelijk ge-
roepen heeft, verbinde u met oprechte liefde en trouw, en geve u Zijn zegen. 
Amen.

Hoort nu uit het Evangelie, hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals wij le-
zen in Mattheüs 19:3-9:
3. En de Farizeeën kwamen tot Jezus, verzoekende Hem, en zeggende tot Hem: Is 
het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak? 
4. Doch Hij, antwoordende, zei tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van het begin 
de mens gemaakt heeft, dat Hij hen gemaakt heeft man en vrouw? 
5. En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn 
vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn? 
6. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Hetgeen dan God samenge-
voegd heeft, scheide de mens niet. 
7. Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te ge-
ven en haar te verlaten? 
8. Hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw hart u toegelaten 
uw vrouwen te verlaten; maar van het begin is het alzo niet geweest. 
9. Maar Ik zeg u, dat wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een 
ander trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.

Gelooft deze woorden van de Heere Jezus Christus, en wees er stellig van ver-
zekerd, 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 van de hand van God. Zo zal alles voor u ook mee-
werken ten goede tot zaligheid dienen. Amen.

Zingen: Psalm 134: 2
Heft uwe handen naar omhoog, 
slaat naar het heiligdom uw oog, 
en knielt eerbiedig voor Hem neer.     (Het 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 or-
deningen. 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 on-
reinheid. Wij bidden U: Wil deze twee mensen, die U tot het heilig huwelijk ge-
roepen 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 gezegend hebt, opdat zij als medeerfgenamen 
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 Chris-
tus, 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
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

Schriftlezing uit de huwelijksbijbel Psalm 128
1. Een pelgrimslied. Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen 
gaat.
2. Want u zult eten van de inspanning van uw handen; welzalig zult u zijn en het 
zal u goed gaan.
3. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis, uw kinderen 
zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel.
4. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de HEERE vreest.
5. De HEERE zal u zegenen vanuit Sion; u zult het goede van Jeruzalem zien, al de 
dagen van uw leven.
6. En u zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede over Israël!

Zegenwens
Onze lieve Heere God vervulle u met Zijn genade en geve u, dat u in alle godzalig-
heid, liefde en eenheid, lang en heilig samen leven mag. Amen.

Dankgebed

Zingen: Psalm 68: 10 (staande)
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons ‘t eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad’ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven.

Zegen

Zingen: Groot is Uw trouw o Heer (staande)

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, o Heer, 
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en Uw nabijheid die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is Uw trouw, o Heer, 
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

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
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