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Binnenkomst bruidspaar en kerkenraad (staande)
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: Weerklank 445
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

)
) 2x

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens weer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

)
) 2x

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

)
) 2x

Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 98 vers 1 en 3
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, die wond'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

Doet bij uw harp de psalmen horen;
Uw juichstem geev' den HEERE dank;
Laat klinken, door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank;
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise
Voor Isrels grote Opperheer;
De zee met hare volheid bruise,
De ganse wereld geev' Hem eer.
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 116 vers 1 en 10
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.
Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilig Geest
Schriftlezing: Kolossenzen 3 : 1 – 17
1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar
Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
3. want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade
begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.
6. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.
7. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde.

8. Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en
schandelijke taal uit uw mond.
9. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken
hebt,
10. en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis,
overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.
11. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en
Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.
12. Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige
gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
13. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een
klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
14. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.
15. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam
geroepen bent; en wees dankbaar.
16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs
elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing
voor de Heere met dank in uw hart.
17. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de
Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.
Inzameling van de gaven
I.v.m. de geldende coronamaatregelen kunt u uw gave na de dienst bij de uitgang uitreiken.

Zingen: Psalm 119 vers 32 en 83
Ik ben een vriend, ik ben een metgezel
Van allen, die Uw naam ootmoedig vrezen,
En leven naar Uw Goddelijk bevel.
O HEER, hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen!
Gij doet op aard' aan alle scheps'len wèl;
Och, wierd ik in Uw wetten onderwezen!
Wat vreê heeft elk, die Uwe wet bemint!
Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.
Ik, HEER, die al mijn blijdschap in U vind,

Hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten;
'k Doe Uw geboôn oprecht en welgezind;
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.
Verkondiging; tekst: Kolossenzen 3 : 14
‘En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.’
Zingen: Psalm 133 vers 3
Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.
Onderwijs over het huwelijk
Aanhef
Pieter Alderliesten en Willianne Aartje Kant, 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.
Inzetting
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 hulp maken, die als tegen hem over zij. (...) Toen deed de
HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een 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 zeide
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.' (Gen.
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 [Joh. 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.
Doelen
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 iedere man zijn
eigen vrouw hebben, en iedere vrouw haar eigen man [1 Kor. 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 Kor.
3:17].
Wederzijdse verantwoordelijkheid
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 [Éf. 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 Pe. 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 aan
Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en 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 Tim. 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 [Gn.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 Pe. 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.
Bevestiging
Pieter Alderliesten en Willianne Aartje Kant, 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 zo te leven als u hier uitdrukkelijk verklaart voor de christelijke
gemeente, en verlangt u dat uw huwelijk bevestigd wordt?
Antwoord: Ja.
Tot de gemeente:
Ik neem u allen die hier nu bijeen bent, tot getuigen dat er geen wettige bezwaren zijn
ingebracht.
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.
Bruidegom en bruid geven elkaar de rechterhand.
Pieter Alderliesten, verklaart u hier voor God en Zijn heilige gemeente, dat u genomen
hebt en neemt tot uw wettige vrouw Willianne Aartje Kant, 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? Dit alles tot de dood u scheidt of
tot de Heere Jezus terugkomt.
Antwoord: Ja.

Willianne Aartje Kant, verklaart u hier voor God en Zijn heilige gemeente, dat u
genomen hebt en neemt tot uw wettige man Pieter Alderliesten, 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? Dit alles tot de dood u scheidt of tot de Heere
Jezus terugkomt.
Antwoord: Ja.
Zingen: Psalm 134 vers 2
Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER.
Zegen
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.
De HEERE zegene u en Hij behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! Amen.
Toezingen: Psalm 134 vers 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.
Vervolg formulier
Hoor nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Mattheüs dat
beschrijft, hoofdstuk 19:3-9: 'En de Farizeeën kwamen naar Hem toe om Hem te
verzoeken en zeiden tegen Hem: Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei
redenen te verstoten? En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij
Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt
heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich
aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee
zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet
scheiden. Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een
echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen: Mozes heeft

vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het
begin af is het zo niet geweest. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om
hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene
trouwt, pleegt 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.
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.
Uitreiken huwelijksbijbel door de ouderling van dienst
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 150 vers 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.
Heenzending en Zegen

Zingen: Weerklank 456
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein.
Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
Refrein.

Wanneer u daar later deze dag geen gelegenheid voor hebt, hebt u na afloop van het
consistoriegebed de gelegenheid om het bruidspaar – onder het orgel en op gepaste
afstand – te feliciteren en Gods zegen toe te wensen.

