Liturgie
voor de eredienst waarin het huwelijk van

Gerhard Westhoff & Joï ten Brinke
zal worden bevestigd en ingezegend
21 april 2021
Aanvang: 14:00 uur
Voorganger: Ds. H.J.T. Lubbers
Organist: Johan Smit
Inleidend orgelspel
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 138:1
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, HEER’,
U dank bewijzen;
'k Zal U in 't midden van de goôn,
Op hogen toon,
Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar Uw paleis,
Het hof der ho - ven,
En, om Uw gunst en waarheid saâm,
Uw groten naam
Eerbiedig loven.
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 8:9
HEER’, onze Heer’, grootmachtig Opperwezen!
Hoe billijk wordt Uw grote naam geprezen;
Hoe heerlijk rolt, uit aller vromen mond,
Die grote naam door 't ganse wereldrond!
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing Psalm 37:1-11 en 32-40
1 Een psalm van David.
Aleph. Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen.
2 Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen.
3 Beth. Vertrouw op de HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid.
4 En verlustig u in de HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.

5 Gimel. Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;
6 En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als de middag.
7 Daleth. Zwijg den HEERE, en verbeid Hem; ontsteek u niet over degene, wiens weg voorspoedig is;
over een man, die listige aanslagen uitvoert.
8 He. Laat af van toorn, en verlaat de grimmigheid; ontsteek u niet, immers niet, om kwaad te doen.
9 Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die de HEERE verwachten, die zullen de
aarde erfelijk bezitten.
10 Vau. En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn; en gij zult acht nemen op zijn plaats,
maar hij zal er niet wezen.
11 De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over grote
vrede.
32 Tsade. De goddeloze loert op de rechtvaardige, en zoekt hem te doden.
33 Maar de HEERE laat hem niet in zijn hand; en Hij verdoemt hem niet, als hij geoordeeld wordt.
34 Koph. Wacht op de HEERE, en houd Zijn weg, en Hij zal u verhogen, om de aarde erfelijk te
bezitten; gij zult zien, dat de goddelozen worden uitgeroeid.
35 Resch. Ik heb gezien een gewelddrijvenden goddeloze, die zich uitbreidde als een groene inlandse
boom.
36 Maar hij ging door, en zie, hij was er niet meer; en ik zocht hem, maar hij werd niet gevonden.
37 Schin. Let op de vrome, en zie naar de oprechte; want het einde van die man zal vrede zijn.
38 Maar de overtreders worden te zamen verdelgd; het einde der goddelozen wordt uitgeroeid.
39 Thau. Doch het heil der rechtvaardigen is van de HEERE; hun Sterkte ter tijd van benauwdheid.
40 En de HEERE zal hen helpen, en zal hen bevrijden; Hij zal ze bevrijden van de goddelozen, en zal ze
behouden; want zij betrouwen op Hem.
Zingen Psalm 37:2 en 3
Stel op de HEER’ in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
Verlustig u met blijdschap in de HEER’;
Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen,
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'.
Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen;
Houd in uw weg het oog op God gericht,
Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen:
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht,
Doen dagen als de morgenzonnestralen,
En blinken als het helder middaglicht.
Prediking
Zingen Psalm 42: 3 en 5
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;

Want ik zal Zijn naam nog loven.
Maar de HEER’ zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot de God mijns levens heffen.
Lezing huwelijksformulier
Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde
overkomt; opdat u, Gerhard en Joï, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk hier in de
kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw
kruis; zo hoor uit het Woord van God, hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van
God is, die Hem behaagt; waarom Hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk Hij
beloofd heeft; daarentegen de hoereerders en overspelers wil Hij oordelen en straffen.
1. Het huwelijk is een instelling van God
En ten eerste zult u 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 heerschappij zou hebben
over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En 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
God nam één van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de HEERE God bouwde de ribbe,
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 (Gen. 2:18, 21-24).
Daarom zult u ook niet twijfelen, of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere; overmits Hij Adam
zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft; daarmede betuigende,
dat Hij nog heden ten dage aan een iegelijk zijn vrouw als met Zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook
de Heere Jezus Christus die zo hoog geëerd met Zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te
Kana in Galiléa (Joh. 2:1-11), om daarmede te betuigen, dat de huwelijke staat behoort eerbaar
gehouden te worden door allen en dat Hij de getrouwden Zijn hulp en Zijn bijstand altijd wil
bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht.
2. Gods bedoelingen met het huwelijk
Maar opdat u in deze staat Godzalig leven moogt, zo zult gij, ten tweede, weten de oorzaken,
waarom God het huwelijk heeft ingesteld.
De eerste oorzaak is, opdat de één de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen, die tot het
tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede, opdat zij hun kinderen (wanneer zij die ontvangen),
in de waarachtige kennis en vreze Gods, Hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat
een ieder, alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goed en gerust geweten moge leven;
want om hoererij te vermijden, zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen
man (1 Kor. 7:2); opdat de Tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worde; want zo
iemand de Tempel Gods schendt, die zal God schenden (1 Kor. 3:17).
3. Wederzijdse verantwoordelijkheid
Ten derde, zult gij weten, hoe zich de één jegens de ander, naar Gods Woord schuldig is te houden.

Allereerst, zult u, Gerhard, weten, dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw; opdat u haar naar
uw vermogen, verstandig leidende, zou onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het
lichaam regeert, ja gelijk Christus het Hoofd, de wijsheid, troost en bijstand Zijner gemeente is.
Bovendien zult u uw vrouw liefhebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus Zijn gemeente liefgehad
heeft (Ef. 5: 22-30). U zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand, en aan de
vrouw, als het zwakkere vat, haar eer geven; als die ook mede-erfgenamen der genade des levens
zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worde (1 Petr. 3:7). En naardien het Gods bevel is, dat de man in
het zweet zijns aanschijns zijn brood eten zal, zo zult u getrouw en naarstig in uw Goddelijk beroep
arbeiden; opdat u uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarenboven iets
hebt, om aan de nooddruftigen mede te delen.
Vervolgens, zult u, Joï, weten, hoe u zich, naar het Woord van God, houden zult jegens uw man. U
zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen, die recht
en billijk zijn, als uw heer; gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus
onderdanig is. U zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn (1 Tim. 2:11-12); want
Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva, en in haar
persoon, tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken: Tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal
over u heerschappij hebben (Gen. 3:16). Deze ordinantie van God zult u niet tegenstaan, maar veel
meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op
God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren; gelijkerwijs Sara gehoorzaam geweest is aan
haar man Abraham, hem noemende haar heer (1 Petr. 3:6). U zult ook uw man in alle goede en
oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en
eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht, wandelen, opdat u anderen een goed voorbeeld der
zedigheid moogt geven.
Bevestiging en inzegening
Daarom, Gerhard en Joï, nadat u verstaan hebt, dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat u daarin
door Hem bevolen wordt; hebt u het stellige voornemen in deze heilige staat alzo te leven, gelijk u
hier betuigt voor de Christelijke gemeente; en begeert u, dat uw huwelijk bevestigd wordt?
Wat is hierop uw beider antwoord?
Antwoord: Ja.
Omdat het dan 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.
Geef elkaar de rechterhand.
Vraag aan de bruidegom:
Gerrit Marten Westhoff, belijdt u hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt
en neemt tot uw wettige vrouw Jacobie Rieke ten Brinke? Belooft u haar, dat u haar nimmermeer
zult verlaten; haar lief zult hebben, en trouw onderhouden, zoals een getrouw en Godvrezend man
aan zijn wettige vrouw schuldig is? Belooft u dat u heilig met haar wilt leven, haar trouw zult blijven
en haar in alles zult vertrouwen, naar uitwijzen van het Heilig Evangelie?
Antwoord: Ja.
Vraag aan de bruid:

Jacobie Rieke ten Brinke, belijdt u hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt
en neemt, tot uw wettige man Gerrit Marten Westhoff? Belooft u hem, dat u hem gehoorzaam zult
zijn, hem zult dienen en helpen, hem nimmermeer zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem
trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen, zoals een vrome en getrouwe vrouw haar wettige man
schuldig is, naar uitwijzen van het Heilig Evangelie?
Antwoord: Ja.
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’!
Het bruidspaar is geknield
Inzegening
De Vader der barmhartigheid,
Die u door Zijn genade
tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft,
verbinde u in oprechte liefde en trouw
en geve u Zijn zegen.
Amen.
Toezingen 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’!
Het bruidspaar gaat weer zitten
Overhandiging huwelijksbijbel door ouderling Van den Boogaart
Lezing huwelijksformulier (slot)
Hoort nu uit het Evangelie, hoe sterk de band van het huwelijk is, gelijk Mattheüs dat beschrijft,
hoofdstuk 19:3-9. En de Farizeeën kwamen tot Hem, verzoekende Hem en zeggende tot Hem: is het
een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten, om allerlei oorzaak? Doch Hij antwoordende, zei tot
hen: hebt gij niet gelezen, die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat Hij hen gemaakt heeft
man en vrouw? en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw
aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn; alzo, dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees?
Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot Hem: waarom heeft dan
Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zei tot hen: Mozes heeft
vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten, maar van het begin is
het alzo niet geweest, maar Ik zeg u, dat wie zijn vrouw van zich laat, anders dan om hoererij en een
andere trouwt, die doet overspel en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.
Gelooft deze woorden van de Heere Christus en zijt daarvan verzekerd en gewis, dat onze Heere God
u samengevoegd heeft tot deze heilige staat en daarom zult u ook alles, wat u daarin overkomt, met

geduld en dankzegging aannemen, als van de hand des Heeren: zo zal het u ook alles ten beste en ter
zaligheid gedijen.
Hoor nu de belofte van God uit Psalm 128:
1. Welgelukzalig is een iegelijk die den HEERE vreest, die in zijn wegen wandelt.
2. Want gij zult eten de arbeid uwer handen; welgelukzalig zult gij zijn en het zal u welgaan.
3. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis; uw kinderen als
olijfplanten rondom uw tafel.
4. Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden, die de HEERE vreest.
5. De HEERE zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws
levens.
6. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël!
Onze lieve Heere God vervulle u met Zijn genade en geve u, dat gij in alle Godzaligheid, liefde en
enigheid, lang en heilig, samen leven moogt.
Amen.
Dankgebed en voorbede
Zingen Psalm 68:10
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.
Zegen
Toezingen door gezin Ten Brinke
Zingen: Heer’, wijs mij Uw weg
Heer’, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Heer’, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.
Heer’, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door Uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer’ toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Uitleidend orgelspel
Bij de uitgang is er 1 collecte met als bestemming ‘kerk en eredienst’.

