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“Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet 
gaan; Ik geef raad, mijn oog is op u.’ 

(Psalm 32:8) 
 



Orgelspel 
 
(Op aanwijzing gaat de gemeente staan) 
 
Binnenkomst bruidspaar 
 
(Er wordt vooral gezongen door voorzangers vanwege 
de maatregelen. 
De laatste drie psalmen mogen door de gemeente 
meegezongen worden) 
 
Zingen staande: Psalm 150:1 
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. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
(Na de groet gaan de aanwezigen zitten) 
 
Kort woord van welkom 
 
Psalm 121: 1 en 4 



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. 
 
Geloofsbelijdenis 
Wij belijden het geloof met de Kerk van alle tijden en 
plaatsen.  
 
Psalm 68:10  
10. 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. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: 
Psalm 32:1-11 
1. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, 
van wie de zonde bedekt is. 
2. Welzalig de mens wie de HEERE de 
ongerechtigheid niet toerekent, 
en in wiens geest geen bedrog is. 
3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, 
onder mijn jammerklachten, de hele dag. 
4. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, 
mijn levensvocht veranderde in een zomerse 
droogte. Sela 
5. Mijn zonde maakte ik U bekend, 
mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. 
Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de 
HEERE. 
En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela 
6. Daarom zal iedere heilige tot U bidden 
ten tijde dat U Zich laat vinden. 
Voorzeker, een overstroming van machtige wateren 
zal hem niet bereiken. 
7. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor 
benauwdheid, 
U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. 
Sela 



8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; 
ik geef raad, mijn oog is op u. 
9. Wees niet als een paard, 
als een muildier, dat geen verstand heeft. 
Zijn bek houdt men in toom met bit en toom; 
dan kan hij u niet te na komen. 
10. De goddeloze heeft veel smarten, 
maar wie op de HEERE vertrouwt, 
hem zal de goedertierenheid omringen. 
11. Verblijd u in de HEERE en verheug u, 
rechtvaardigen, 
zing vrolijk, alle oprechten van hart! 
 
Johannes 13:31-35 
31 Toen Hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: 
Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in 
Hem verheerlijkt. 
32. Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook 
in Zichzelf verheerlijken, en Hij zal Hem meteen 
verheerlijken. 
33. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben Ik bij u. U 
zult Mij zoeken, en zoals Ik gezegd heb tegen de 
Joden, zo zeg Ik het nu ook tegen u: Waar Ik heen ga, 
kunt u niet komen. 
34. Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar 
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar 
liefhebben. 
35. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen 
bent: als u liefde onder elkaar hebt. 
 



Collecte voor de kerk 
 
Psalm 133:3 
3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 
daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
en 't leven tot in eeuwigheid. 
 
Verkondiging: ‘Stapje voor stapje aan Zijn hand’ 
“Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; Ik 
geef raad, Mijn oog is op u.”  
(Psalm 32:8) 
 
Psalm 32: 4 en 6 
4. Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren; 
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; 
G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 
met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 
Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len, 
en wijzen u den weg dien gij zult wand'len; 
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 
terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 

 

6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, 

verheugd in God, naar waarde nooit te danken; 

zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd, 

Gij, die oprecht van hart en wandel zijt. 
 
Wat de Bijbel zegt over het huwelijk 
Jan Heuvelman en Renske Ruth de Vries, nu jullie dit 
huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods 



Naam willen 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 
mogen jullie in jullie hart verzekerd zijn van de 
toegezegde hulp van God in jullie vreugde, maar ook 
in jullie 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 behoren jullie 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 regeren 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 zei Adam: ‘Deze is ditmaal been van 
mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Men zal 
haar ‘vrouw’ heten, want uit de man is zij genomen. 
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder 



verlaten, en zich aan zijn vrouw hechten; en zij 
zullen tot één vlees zijn.' (Genesis 2:18, 21-24) 
 
Daarom moeten jullie 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. 
 
De drie doelen van het huwelijk 
Opdat jullie in jullie huwelijk godvrezend mogen 
leven, behoren jullie vervolgens te weten met welke 
bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld: 

1. De eerste is, dat man en vrouw elkaar trouw 
zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot 
het tijdelijke en eeuwige leven behoren.  
2. 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.  
3. 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). 

 
Wederzijdse verantwoordelijkheid 
Verder behoren jullie te weten, hoe de houding dient 
te zijn van de een tegenover de ander 
overeenkomstig het Woord van God. 
 
Allereerst zult u, bruidegom Jan, 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, omdat 



jullie beiden mede-erfgenamen van de genade van 
het eeuwige leven zijn, en opdat jullie 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 het gezin met Gods hulp op eervolle wijze 
te kunnen onderhouden en bovendien de 
noodlijdenden daarin te laten delen. 
 
Vervolgens zult u, bruid Renske, weten hoe, 
overeenkomstig het Woord van God, uw houding zal 
zijn tegenover uw man. Zoals het lichaam zich naar 
het hoofd en de gemeente zich naar Christus schikt, 
zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en 
volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn, 
als uw (goede) heer. 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: Naar uw man zal uw 
verlangen uitgaan, en hij zal over u (in liefde) 
regeren (Genesis 3: 16). Deze beschikking van God 
zult u waarderen en zo het gebod van God en het 
voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, die op 
God vertrouwden en hun mannen dienstbaar waren, 
zoals Sara Abraham gehoorzaam geweest is en hem 
‘haar heer’ noemde (1 Petrus 3 : 6). Je zult ook je man 
in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam 
zijn, aan je gezin goede zorg besteden, en zuiver en 



eerbaar leven, zonder pronkzucht, om anderen tot 
een voorbeeld te zijn. 
 
Tot slot, Jan & Renske, houdt steeds in gedachtenis 
dat jullie beiden erfgenamen van Gods genade zijn. 
Zo zullen jullie in wijsheid met elkaar samenleven en 
niet verbitterd tegen elkaar zijn, opdat jullie gebeden 
niet verhinderd worden. 
 
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 jullie huwelijk 
bevestigd wordt, zo moge onze Heere God jullie 
voornemen, dat Hij jullie gaf, bevestigen.  
Jullie begin zij in de Naam van de Heere die hemel 
en aarde geschapen heeft.  
 
Bruidegom en bruid geven elkaar de 
rechterhand 
 
Jan Heuvelman, verklaart u hier voor God en Zijn 
heilige gemeente, dat u genomen hebt en neemt tot 
uw wettige vrouw Renske Ruth de Vries, hier 
tegenwoordig?  
Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, in 
goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, 
in ziekte noch gezondheid, tot de dood u zal 



scheiden of tot Christus zal terugkomen op de 
wolken van de hemel? 
Belooft u dat u 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 zult, haar trouw 
zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, 
overeenkomstig het heilig Evangelie? 
Wat is daarop uw antwoord voor God en Zijn 
gemeente? 
 
Renske Ruth de Vries, verklaart u hier voor God en 
Zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt en neemt 
tot uw wettige man Jan Heuvelman, hier 
tegenwoordig?  
Belooft u dat u hem nooit zult verlaten, in goede 
noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in 
ziekte noch gezondheid, tot de dood u zal scheiden 
of tot Christus zal terugkomen op de wolken van de 
hemel? 
Belooft u dat u hem lief zult hebben en zult 
gehoorzamen om hem te dienen in liefde en te 
helpen, zoals een gelovige en trouwe vrouw haar 
man verschuldigd is? 
Belooft u ook dat u heilig met hem zult leven, hem 
trouw zult zijn in alle omstandigheden 
overeenkomstig het heilig Evangelie? 
Wat is daarop uw antwoord voor God en Zijn 
gemeente?   



 
Zingen: Psalm 95:3 
Zijn' is de zee; z' is door Zijn kracht 
met al het droge voortgebracht; 
't Moet alles naar Zijn wetten horen. 
Komt, buigen w' ons dan biddend neer; 
komt, laat ons knielen voor den HEER, 
Die ons gemaakt heeft en verkoren. 
 

Inzegening op de knielbank onder 
handoplegging 
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 
jullie genadig 
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u  
en Hij geve jullie Zijn vrede. (Num. 6:24-27) 
Amen. 
 
Psalm 134:3 (gemeente zal staande meezingen onder 
handoplegging) 
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’. 
 
Uitreiking van de huwelijksbijbel door een 
ouderling  



 
Ter extra bescherming van het huwelijk: een 
aansporing 
Beste Jan & Renske Heuvelman, hoort nu uit het 
Evangelie hoe sterk de band van uw huwelijk is, zoals 
Mattheüs dat beschrijft: '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 
één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één 
vlees zijn? 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.”  
Gelooft deze woorden van de Heere Christus, en 
wees ervan verzekerd dat God u samengevoegd heeft 
tot dit heilig huwelijk. Daarom zult u ook alles wat u 
in uw huwelijksleven tegenkomt met geduld en 
dankzegging aannemen als uit de hand van God. Zo 



zal naar Zijn belofte alles ten beste keren en tot 
zaligheid dienen, want zo zal zeker de mens 
gezegend worden die de Heere vreest. “De HEERE 
zal u zegenen vanuit Sion; u zult het goede van 
Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven. Vrede over 
Israël.” (Ps. 128) 
 
Onze liefdevolle Heere God vervulle jullie met Zijn 
genade en geve jullie, dat jullie in  
geloof, liefde en eenheid, lang en heilig samenleven 
mogen. 
Amen. 
 
Dankgebed vanuit formulier 
 
Persoonlijke woorden door predikant 
 
Weerklank 439: 1, 2, 3 en 4 
1. Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw Woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
2. ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
Eeuw’ge Zoon van God, Die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
één met God de Vader en verenigd met Uw volk; 
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 



dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
3. Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
en niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit 
los. 
van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in Uw vergeving leef ik nu. 
 
4. Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend weten ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Zegen 
(Het bruidspaar en de ouders zullen na de dienst 
meegaan naar de consistorie voor het afsluitend 
consistoriegebed.) 
 
Uitleidend orgelspel 


