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Orgelspel voor de dienst 

Kerkenraad en bruidegom komen binnen  

Bruid wordt binnengebracht 

Welkom 

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen: Psalm 25 vers 2 en 3 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen, 

En waarheen G' Uw treden wendt, 

Leid mij in Uw waarheid, leer 

IJv'rig mij Uw wet betrachten; 

Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 

'k Blijf U al den dag verwachten. 

Denk aan't vaderlijk meêdogen, 

HEER, waarop ik biddend pleit; 

Milde handen, vriend'lijk' ogen, 

Zijn bij U van eeuwigheid. 

Sla de zonden nimmer ga, 

Die mijn jonkheid heeft bedreven; 

Denk aan mij toch in genâ, 

Om Uw goedheid eer te geven. 

Geloofsbelijdenis 

Zingen: Psalm 68 vers 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. 
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Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige 

Geest 

Schriftlezing: Psalm 4 (Avondlied) 

1 Een psalm van David, voor de koorleider, bij snarenspel. 

2 Als ik roep, verhoor mij, 

o God van mijn gerechtigheid! 

In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt. 

Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. 

3 Aanzienlijken, hoelang zult u mijn eer te schande maken? 

Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken?         Sela 

4 Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd; 

de HEERE hoort als ik tot Hem roep. 

5 Wees ontzet, maar zondig niet; 

spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil.       Sela 

6 Breng offers van gerechtigheid 

en vertrouw op de HEERE. 

7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? 

Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE! 

8 U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven 

dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. 

9 In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, 

want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen. 

Zingen: Psalm 23 vers 1 en 2 

De God des heils wil mij ten Herder wezen; 

'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 

Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 

Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 

Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 

In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 
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Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen; 

In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen, 

Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; 

Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 

Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen, 

De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen.. 

Preek n.a.v. Psalm 4 vers 7b 

Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE! 

Thema: 

Trouwen in het licht van Gods aangezicht! 

Zingen: Psalm 84 vers 2, 3 en 6 

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 

De zwaluw legt haar jongskens neer 

In 't kunstig nest bij Uw altaren, 

Bij U, mijn Koning en mijn God, 

Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 

Geduchte HEER der legerscharen, 

Welzalig hij, die bij U woont, 

Gestaâg U prijst en eerbied toont. 

Welzalig hij, die al zijn kracht 

En hulp alleen van U verwacht, 

Die kiest de welgebaande wegen; 

Steekt hen de hete middagzon 

In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 

En stort op hen een milden regen, 

Een regen, die hen overdekt, 

Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 
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Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 

Is t' allen tijd een zon en schild; 

Hij zal genaad' en ere geven; 

Hij zal hun 't goede niet in nood 

Onthouden, zelfs niet in de dood, 

Die in oprechtheid voor Hem leven. 

Welzalig, HEER, die op U bouwt, 

En zich geheel aan U vertrouwt. 

Huwelijksformulier voor de bevestiging van het huwelijk van  

Lars van Kreuningen en Kristie Rijneveld 

We worden eerst onderwezen over het huwelijk: 

1. Instelling van het huwelijk 

2. Doel van het huwelijk 

3. Wederzijdse verantwoordelijkheid in het huwelijk 

Daarna wordt het huwelijk bevestigd en ingezegend: 

1. Trouwbeloften  

2. Huwelijksinzegening 

Onderwijs over het huwelijk 

Wij zijn als gemeente bijeen, hier en thuis, om het huwelijk van Leendert 

Adriaan van Kreuningen en Kristie Rijneveld voor Gods aangezicht te 

bevestigen en er met hen en voor hen Zijn zegen over af te smeken. Zo 

hoort dan allen, dat het huwelijk een inzetting van God is, bedoeld als 

een gemeenschap voor het gehele leven, waarin man en vrouw 

overeenkomstig de wil van God liefde en trouw, hulp en toewijding van 

elkaar mogen ontvangen, zowel in voorspoed als in tegenspoed. 

1. De instelling van het huwelijk 

Want God, onze Vader, Die hemel en aarde en al wat daarin is 

geschapen heeft, schiep de mens als man en vrouw. Het is niet goed, zo 

sprak Hij, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem 
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past. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn 

vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Van deze hechte 

band tussen man en vrouw in het huwelijk getuigt ook onze Heere Jezus 

Christus en Hij voegt er aan toe: wat God samengevoegd heeft, laat de 

mens dat niet scheiden. De apostel Paulus noemt deze eenheid een 

groot geheimenis, dat hij betrekt op de eenheid tussen Christus en de 

gemeente. 

Men zal daarom het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, 

maar eerbiedig en dankbaar, in de vreze des Heeren. En hoewel door de 

zonde ook de gehuwden tegenspoed en leed overkomt, zo mogen zij 

toch in het geloof verzekerd zijn van de zekere hulp van God. 

2. Het doel van het huwelijk 

Opdat u nu in uw huwelijk naar Gods geboden en onder Zijn beloften 

mag leven, zo zult u vervolgens ook weten, met welk doel God het 

huwelijk heeft ingesteld. 

• Het eerste doel is dat de man en vrouw door oprechte liefde 

verbonden elkaar zullen toebehoren en elkaar trouw zullen 

liefhebben en bijstaan in alle dingen, die tot het tijdelijke en eeuwige 

leven behoren. 

• Het tweede is, dat zij onder de zegen van God, Die gezegd heeft: 

Wees vruchtbaar en wordt talrijk, een gezin zullen vormen en hun 

huis tot eer van God, tot opbouw van Zijn gemeente en tot heil van 

allen, die hun als kinderen geschonken en als huisgenoten 

toevertrouwd zullen worden, in de waarachtige kennis en vreze des 

Heeren zullen voorgaan.  

• Het derde is dat iedere man met zijn eigen vrouw en iedere vrouw 

met haar eigen man overeenkomstig de wil van God, met een goed en 

gerust geweten zal leven. Dat ons lichaam, als tempel van de Heilige 

Geest niet verontreinigd wordt. U bent niet van uzelf, want u bent 

duur gekocht. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. 
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3. De wederzijdse verantwoordelijkheid in het huwelijk 

Als laatste zult u weten, hoe de één voor de ander, overeenkomstig het 

Woord van God, verantwoordelijkheid in het huwelijk draagt. 

• Als man zult u uw vrouw liefhebben, zoals Christus de gemeente heeft 

liefgehad. Zoals Christus het hoofd van Zijn gemeente is en Zich voor 

haar heeft overgegeven om haar te heiligen, bent u het hoofd van uw 

vrouw en zult u haar in gevende en sparende liefde dienen, leiden en 

beschermen, opdat u samen recht voor het aangezicht van de Heere 

mag staan. 

• Als vrouw zult u weten dat God u aan uw man heeft verbonden, zoals 

de gemeente aan Christus verbonden is. Zoals de gemeente haar 

Heere liefheeft en gehoorzaam volgt, zo zult u uw man liefhebben en 

volgen in alle dingen die recht en billijk zijn.  

• Als man en vrouw zult u overeenkomstig Gods gebod getrouw en 

toegewijd uw taak verrichten om u en de uwen te onderhouden. In 

vertrouwen op God zult u aan uw gezin goede zorg besteden en het 

bewaren in de vreze des Heeren, opdat allen die aan uw hoede 

worden toevertrouwd God daardoor zullen danken en verheerlijken. 

Vergeet daarbij niet dat uw gezin deel uitmaakt van een grotere 

gemeenschap. U draagt dus ook een bredere verantwoordelijkheid: 

voor de medemens in nood, voor de kerk en de maatschappij. 

• Als man en vrouw zult u steeds in gedachten houden dat u beide 

erfgenamen van de genade van de Heere bent. Wil daarom in 

wijsheid met elkaar samen leven en nooit verbitterd tegen elkaar zijn, 

opdat uw gebeden niet verhinderd worden. 
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Trouwbeloften 

Bruidspaar, willen jullie opstaan, elkaar de rechterhand geven en 

antwoord geven op de volgende vragen? 

Vragen aan de bruidegom: 

Leendert Adriaan van Kreuningen verklaart u hier voor God en Zijn 

heilige gemeente, dat u als een geschenk uit Gods hand Kristie Rijneveld 

tot uw wettige vrouw hebt aangenomen? 

Belooft u dat u haar nooit zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in 

rijkdom noch armoede, in ziekte en gezondheid tot de dood u zal 

scheiden? 

Belooft u dat u haar lief zult hebben en voor haar zult zorgen, zoals een 

godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is? 

Belooft u dat u heilig met haar wilt leven, haar trouw zult zijn, zoals het 

heilig Evangelie van ons vraagt? 

Vragen aan de bruid: 

Kristie Rijneveld verklaart u hier voor God en Zijn heilige gemeente, dat 

u als een geschenk uit Gods hand Leendert Adriaan van Kreuningen tot 

uw wettige man hebt aangenomen? 

Belooft u dat u hem nooit zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in 

rijkdom noch armoede, in ziekte en gezondheid tot de dood u zal 

scheiden? 

Belooft u dat u hem in liefde zult volgen en helpen, zoals een 

godvrezend vrouw aan haar wettige man verschuldigd is? 

Belooft u dat u heilig met hem wilt leven, hem trouw zult zijn, zoals het 

heilig Evangelie van ons vraagt? 
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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. 

Huwelijksinzegening 

Zingen: 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. 

Wisseling van de ringen 

Zingen: Psalm 133: 3 

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

En 't leven tot in eeuwigheid. 

Overhandiging Huwelijksbijbel 

Ouderling Van Kreuningen overhandigt de Huwelijksbijbel. 

De kracht van het huwelijk 

In Mattheüs 19 wordt beschreven hoe sterk de band van het huwelijk is: 
3 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? 
4 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, 
5 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, 
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6 zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God 

samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. 
7 Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een 

echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? 
8 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. 
9 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 van 

overtuigd, dat God, onze Heere, u aan elkaar gegeven heeft in dit heilig 

huwelijk. Daarom zult u in uw huwelijk alles wat u overkomt, met geduld 

en dankzegging aannemen als uit de hand van God. Zo zal alles voor u 

meewerken ten goede en tot zaligheid dienen. Amen.  

Dankgebed en voorbede 

Collecte 

Er is één collecte. Uw gaven zijn bestemd voor het werk in de kerk. Deze 

kunt u overmaken via de bank (NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van 

CvK Hervormde Gemeente Wilnis). 

Zingen: Weerklank lied 441  

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. 
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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. 

Zegen 

Zingen Op Toonhoogte lied 167 (Gebed om zegen) 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij alle dagen lang! 

Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met uw Geest, Heer, 

Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, 

die ontspringt, diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Orgelspel na de dienst 
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Getuigenis Lars en Kristie 

"Lord make us teamplayers, joyfully working together to serve You." Voor 

ons is dit een klein gebed wat een groot deel van het huwelijk omvat. 

Met vreugde God en anderen dienen, samen met elkaar. We beloven 

elkaar lief te hebben, elkaar te steunen, voor elkaar te bidden en samen 

God te zoeken. We hopen prachtige momenten te beleven met God en 

Hem onder alle omstandigheden te danken voor alles wat Hij ons geeft. 

God is goed, en Hij zal met ons zijn. Hij zal ons leiden, helpen, troosten, 

liefhebben, voor ons zorgen en ons sterk maken. Wij zijn verbonden in 

liefde, die God aan ons geeft. En er bestaat geen grotere liefde dan die 

van onze liefdevolle God      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruidspaar, kerkenraad en ouders houden een consistoriegebed. De 

gasten wordt gevraagd via de aangegeven route het kerkgebouw te 

verlaten. Gelegenheid tot feliciteren is buiten op het kerkplein. 


