
 Liturgie voor de huwelijksdienst van 

 

18 juni 2021 | 15.30u 

Hervormde Kerk Burgh  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
Voorganger: Ds. P. L. de Jong 
Ouderling: Dhr. H. van Heemskerk 
Organist: Peter Fase 
Band: Gospelband Laud!  
  



 
 

Intro door Laud! 
 
Binnenkomst bruidspaar en kerkenraad 
 
Zingen: Met open armen  
Kom, als je honger hebt of dorst, 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn, 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom als je moe bent van je vlucht, 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom met je wanhoop en verdriet, 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis 
 
Kom met je leegte en je angst, 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat, 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis 
 



 
 

Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis 
 
Woord van welkom 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 118:1 en 14 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
En zeggen: "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
  
Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
  
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: U maakt ons één 
U maakt ons één,   
U bracht ons tezamen, 



 
 

wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, 
U bracht ons tezamen, 
wij eren en aanbidden U. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin.        (3x herhalen) 
 
U maakt ons één, 
U bracht ons tezamen, 
wij eren en aanbidden U. 
 
Gebed 
 
Lezingen uit de Bijbel: Prediker 4:7-12 en 1 Korinthe 13:1-13 
 
Prediker 4:7-12 (HSV) 
7 Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. 
8 Er is er één, en geen tweede. Hij heeft ook geen kind of 
broer en toch komt er geen einde aan al zijn zwoegen. Ook 
wordt zijn oog niet verzadigd van rijkdom. Nooit is het: Voor 
wie tob ik mij af en laat ik mijzelf het goede ontbreken? Ook 
dat is vluchtig en een treurige bezigheid. 
9 Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede 
beloning voor hun zwoegen. 
10 Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. 
Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem 
overeind te helpen. 
11 Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte, maar 
hoe moet één alleen warm worden? 



 
 

12 En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen 
hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel 
gebroken. 
 
1 Korinthe 13:1-13 (HSV) 
1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen 
spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper 
of een schallende cimbaal zijn geworden. 
2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle 
geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al 
het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had 
de liefde niet, dan was ik niets. 
3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot 
levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam 
overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde 
niet, het baatte mij niets. 
4 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet 
jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, 
5 zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, 
zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, 
6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar 
verheugt zich over de waarheid, 
7 zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle 
dingen, zij verdraagt alle dingen. 
8 De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, 
zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen 
ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. 
9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, 
10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten 
dele is, tenietgedaan worden. 
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een 
kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden 
ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. 



 
 

12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een 
raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot 
aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals 
ik zelf gekend ben. 
13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
meeste van deze is de liefde. 
  
Zingen: Psalm 33:11 
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriend'lijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 
 
Verkondiging naar aanleiding van Prediker 4  
`Twee zijn beter dan één…’ (vers 9a) 
`Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.’ (vers 12b)  
 
Zingen: Groot is uw trouw, o Heer 
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. 
 
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. 
 
Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar 
Zon maan en sterren in hemelse baan 
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid, 
Uw grote trouw die zal blijven bestaan. 
 
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. 
 
Groot is uw trouw ied're morgen opnieuw  
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde   
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan 
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid      (2x herhalen) 
 
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. 
 
Onderwijzing over het huwelijk volgens de Bijbel  
 
Huwelijksgeloften 
Tot de bruidegom: Jacob Marinus van der Klooster, belijd je 
hier voor God en zijn gemeente, dat je als je vrouw uit Gods 
hand wilt aanvaarden Catharina Adriana Jiska Fase en beloof 
je dat je haar trouw zult blijven in goede en kwade dagen, in 



 
 

rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot in de dood; 
dat je haar zult liefhebben, dienen, helpen en respecteren, 
overeenkomstig het heilig evangelie?  
Wat is daarop uw antwoord? 
 
Tot de bruid: Catharina Adriana Jiska Fase, belijd je hier voor 
God en zijn gemeente, dat je als je man uit Gods hand wilt 
aanvaarden Jacob Marinus van der Klooster en beloof je dat 
je hem trouw zult blijven in goede en kwade dagen, in 
rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot in de dood; 
dat je hem zult liefhebben, dienen, helpen en respecteren, 
overeenkomstig het heilig evangelie?  
Wat is daarop uw antwoord? 
 
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. 
 
Gebed en zegen  
 
Zingen: Psalm 134:3 (voor zover mogelijk 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. 
 
Overhandiging Trouwbijbel   
 
Dankgebed en Onze Vader 
 
 



 
 

Collecte 
De collecte is bestemd voor de Hervormde Gemeente in Oud-
Vossemeer, met name voor het organiseren van de VBW 
(vakantiebijbelweek) in de zomervakantie van 2021. U kunt 
uw gift ook overmaken op NL16 RABO 036 26 03 421 o.v.v. 
‘Bruiloft Jochem en Lysanne’.  
 
Zingen: Tienduizend redenen 
De zon komt op, maakt de morgen wakker, 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt zijn heilige naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde, 
Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt Zijn heilige naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 



 
 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt Zijn heilige naam. 
Verheerlijkt Zijn heilige naam, 
verheerlijkt Zijn heilige naam. 
 
Zegen 
 


