
Liturgie 

 
voor de dienst waarin we  

danken voor en een zegen vragen over  

het huwelijk van 

 

Wilrik van Anrooij 

en 

Gertine Jochemsen 

 
 

 

in de Hervormde kerk te Lexmond 

op vrijdag 12 februari 2021 om 14.15 uur. 

 

 

 

Voorganger             ds. P. Vroegindeweij 

Ouderling van dienst        br. Jaap de Ruiter 

Pianist            Arianne Duel 

 

 

 

 

 

 

 



Inleidende muziek 

als het bruidspaar binnenkomt, gaan we staan; als 

het orgelspel stopt, gaan we zitten 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Stil gebed 

moment voor een persoonlijk gebed om ons voor te 

bereiden en stil te worden voor God

Votum en groet 

de dominee spreekt namens ons allen uit dat we 

van God afhankelijk zijn en hij groet ons in Zijn Naam 

 

Luisterlied: Psalm 118 : 12 en 14 

Dit is de dag, de roem der dagen, 

dien Isrels God geheiligd heeft. 

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 

Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 

Och HEER’, geef thans Uw zegeningen, 

och HEER’, geef heil op dezen dag, 

och, dat men op deez' eerstelingen 

een rijken oogst van voorspoed zag. 

 

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 

een korte samenvatting van wat we – met alle 

christenen – geloven; 

 

Gebed  

we vragen of God ons een goede dienst wil geven 

en wil helpen om de Bijbel te begrijpen door de 

Heilige Geest 

 

Schriftlezing: 1 Johannes 4 : 7 - 21 

Gods liefde drijft tot wederliefde 

7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de 

liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God 

geboren en kent God. 

8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is 

liefde. 

9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, 

dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld 

gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 

10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben 

gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon 

zond als verzoening voor onze zonden. 

11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook 

wij elkaar liefhebben. 

12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar 

liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons 

volmaakt geworden. 

13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in 

ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 

14 En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader 

de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de 

wereld. 



 

15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God 

blijft in hem, en hij in God. 

16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, 

gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde 

blijft, blijft in God, en God in hem. 

17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden - 

opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de 

dag van het oordeel - dat zoals Hij is, ook wij zijn in 

deze wereld. 

18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte 

liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf 

in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 

19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. 

20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou 

zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want 

wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij 

God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? 

21 En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God 

liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. 

 

Luisterlied: Psalm 98 : 3 

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 groten Opperheer, 

de zee met hare volheid bruise, 

de ganse wereld geev’ Hem eer. 

 

 

 

 



 

Verkondiging: 1 Johannes 4 : 7 

“Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit 

God.” 

 

Thema: Geliefd worden en liefhebben 

 

Luisterlied psalm 133 : 1 en 3 

Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 

van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen, 

daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd. 

't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 

de zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 

die door haar reuk het hart verblijdt. 

 

Waar liefde woont, gebiedt de HEER de zegen: 

daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen 

en 't leven tot in eeuwigheid. 

 

Bevestiging van het huwelijk  

we lezen eerst de Bijbelse visie op het huwelijk en 

daarna leggen Wilrik en Gertine de trouwbelofte af 

aan God en elkaar 

 

We zijn als gemeente bijeen om voor het huwelijk van 

Wilrik van Anrooij en Gertine Jochemsen God te 

danken en er met hen en voor hen Zijn zegen over te 

vragen. Zo hoort dan allen dat het huwelijk een 

inzetting van God is, bedoeld als een gemeenschap 

voor het hele leven, waarin man en vrouw 

overeenkomstig Gods wil, liefde en trouw, hulp en 

toewijding van elkaar mogen ontvangen, zowel in 

voorspoed als in tegenspoed.  

 



 

Inzetting 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. Hij sprak: Het is niet goed dat de mens alleen is. 

Ik zal iemand maken met wie hij zijn leven kan delen. 

Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en 

zich bij zijn vrouw voegen en die twee zullen één 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 heeft samengevoegd, 

scheide de mens niet. De apostel Paulus noemt deze 

eenheid tussen man en vrouw een groot geheim, dat 

hij vergelijkt met de eenheid tussen Christus en Zijn 

gemeente.  

Men zal daarom het huwelijk niet lichtvaardig of 

gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en 

dankbaar, in de vreze des Heeren. En hoewel sinds de 

zondeval ook aan getrouwde mensen verdriet en 

tegenslagen niet voorbij gaan, zo mogen zij in het 

geloof verzekerd zijn van de hulp van God. 

 

Bedoeling van het huwelijk 

Opdat jullie nu in je huwelijk naar Gods geboden en 

onder Zijn beloften mogen leven, zo zullen jullie 

vervolgens ook weten, met welke bedoeling God het 

huwelijk heeft ingesteld. 

Het eerste doel is dat man en vrouw, door oprechte 

liefde verbonden elkaar toebehoren, elkaar trouw 

zullen helpen en bijstaan in alle dingen, die tot het 

tijdelijke en eeuwige leven behoren.  

Het tweede doel is dat jullie onder de zegen van God 

samen een gezin zullen vormen dat is tot eer van God, 

tot opbouw van Zijn gemeente en tot heil van de 



 

kinderen als die jullie toevertrouwd zullen worden door 

hen voor te gaan in de kennis en vreze des Heeren. 

Om zo als gezin een plaats van geborgenheid en 

gastvrijheid te zijn; een bouwsteen in de gemeente en 

de samenleving. 

Het derde doel is dat iedere man met zijn eigen vrouw 

en iedere vrouw  met haar eigen man, 

overeenkomstig Gods wil, met een goed en gerust 

geweten zal leven. Dat ons lichaam, als een tempel 

van de Heilige Geest, niet door overspel wordt 

verontreinigd. Wij zijn niet van onszelf, want  we zijn 

duur gekocht. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. 

 

Wederzijdse verantwoordelijkheid 

Tenslotte zullen jullie weten hoe zich de één tegenover 

de ander, volgens het Woord van God, heeft te 

gedragen. Wilrik, je zult je vrouw liefhebben, zoals 

Christus de gemeente heeft liefgehad. Zoals Christus 

het hoofd is van de gemeente en Zich voor haar heeft 

overgegeven om haar te heiligen, ben jij het hoofd 

van je vrouw en je zult haar in liefde dienen, leiden en 

beschermen, opdat jullie samen oprecht voor Gods 

aangezicht kunnen staan. Overeenkomstig Gods 

gebod zul je getrouw en toegewijd je werk verrichten 

om samen elkaar te onderhouden. Verder zul je als 

hoofd van je gezin, dat deel is van een grotere 

gemeenschap, je verantwoordelijkheid tegenover de 

samenleving, in kerk en maatschappij verstaan.  

Gertine, weet dat God je aan je man verbonden 

heeft, zoals de gemeente aan Christus verbonden is. 

Zoals de gemeente haar HEERE liefheeft en 

gehoorzaam volgt, zo zul jij je man liefhebben en 

volgen in alle dingen, die redelijk zijn. In vertrouwen op 



 

God zul je aan je gezin (samen met je man) goede 

zorg besteden en het bewaren in de vreze des 

Heeren, opdat allen, die aan je hoede worden 

toevertrouwd, God daarvoor zullen danken en 

verheerlijken.  

 

Tenslotte, Wilrik en Gertine, houdt steeds in gedachten, 

dat jullie beiden erfgenamen van het koninkrijk zijn. Als 

kinderen van God geroepen tot het eeuwige leven. 

Leef daarom samen in wijsheid, wees nooit verbitterd 

tegen elkaar, opdat jullie gebeden niet verhinderd 

worden. 

 

 

Huwelijksbeloften 

Wilrik van Anrooij, belijd je hier voor God en zijn 

gemeente, dat je uit Gods hand aanvaard hebt en 

aanvaardt als je vrouw, Gertine Jochemsen, en beloof 

je dat je haar trouw zult blijven en nooit verlaten in 

goede en in kwade dagen, in rijkdom en armoede, in 

ziekte en gezondheid, tot Jezus Christus wederkomt of 

de dood jullie zal scheiden? 

Beloof je dat je haar in liefde zult dienen, leiden en 

beschermen, overeenkomstig Gods bedoeling? 

  

Wat is hierop voor het heilig aangezicht van de HEERE 

en in het midden van zijn gemeente die hier bijeen is, 

jouw antwoord? 

  

Gertine Jochemsen, belijd je hier voor God en Zijn 

gemeente, dat je uit Gods hand aanvaard hebt en 

aanvaardt als je man, Wilrik van Anrooij, en beloof je, 

dat je hem trouw zult blijven en nooit verlaten in 



 

goede en in kwade dagen, in rijkdom en armoede, in 

ziekte en gezondheid, tot Jezus Christus wederkomt of 

de dood jullie zal scheiden? 

Beloof je dat je hem in liefde zult dienen, helpen en 

respecteren overeenkomstig Gods bedoeling? 

Wat is hierop voor het heilig aangezicht van de HEERE 

en in het midden van zijn gemeente die hier bijeen is, 

jouw antwoord? 

 

Zingen: Psalm 134 : 2   

(het bruidspaar knielt neer) 

Heft uwe handen naar omhoog, 

slaat naar het heiligdom uw oog 

en knielt eerbiedig voor Hem neer, 

looft, looft nu aller heren HEER. 

 

Inzegening van het huwelijk 

geknield ontvangt het bruidspaar de zegen van 

God 

 

De Vader der barmhartigheid, die jullie door Zijn 

genade tot dit heilige huwelijk geroepen heeft, 

verbinde jullie met oprechte liefde en trouw, en 

geve jullie Zijn zegen. 

 

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!  

 

Overhandiging van de huwelijksbijbel  

als een cadeau van de hervormde gemeente 



 

Lexmond  biedt ouderling de Ruiter het bruidspaar 

een Bijbel aan 

 

Dankgebed en voorbede 

we danken God voor Zijn boodschap en bidden 

voor elkaar en anderen  

 

 

Luisterlied: Psalm 150 : 1 en 3 

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. 

 

Looft God, naar Zijn hoog bevel 

met het klinkend cimbelspel, 

looft Hem, op het schel metaal 

van de vrolijke cimbaal, 

looft den HEER’, elk moet Hem eren! 

Al wat geest en adem heeft, 

looft den HEER, die eeuwig leeft, 

looft verheugd den HEER’ der heren! 

 

Zegen 

met de zegen belooft God ons dat Hij met ons 

meegaat 

  

Uitleidend orgelspel 

 



 

Collecte bij de uitgang 

omdat we blij zijn met deze dag en dienst, mogen 

we iets teruggeven aan God; het geld is bestemd 

voor het werk in de gemeente 

 

 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij deze 

huwelijksdienst!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van 

deze dienst, kunt u contact opnemen met ds. P. 

Vroegindeweij (dspv@solcon.nl, 0347-340515). 

 


