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23 september 2021
Voorganger: Ds. Sparreboom Organist: Wim Loef Ouderling van dienst: Hans Mast

Woord van Welkom
Lied: 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.

En op dit 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.

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.
Stilte voor persoonlijk gebed
Psalm 42 vers: 1
1
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?
Psalmen 91: 1 - 16
1
Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is
gezeten, die zal vernachten in de schaduw des
Almachtigen.
2
Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en
mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!
3
Want Hij zal u redden van den strik des
vogelvangers, van de zeer verderfelijke
pestilentie.
4
Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn
vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is
een rondas en beukelaar.
5
Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts,
voor den pijl, die des daags vliegt;
6
Voor de pestilentie, die in de donkerheid
wandelt; voor het verderf, dat op den middag
verwoest.

7
8
9
10
11
12
13

Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien
duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet
genaken.
Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen;
en gij zult de vergelding der goddelozen zien.
Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den
Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;
U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal
uw tent naderen.
Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u
bewaren in al uw wegen.
Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw
voet aan geen steen stoot.
Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden,
gij zult den jongen leeuw en den draak
vertreden.
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14

Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik
hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen,
want hij kent Mijn Naam.

15
16

Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in
de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem
uittrekken, en zal hem verheerlijken.
Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen,
en Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Psalm 71 vers: 2
2
Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vind' in smart.
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
Dat Gij, o groot' Ontfermer,
Mijn burcht zijt en beschermer.
Romeinen 8: 31 - 39
31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo
God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft,
maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe
zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen
schenken?
33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de
uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig
maakt.
34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die
gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt
is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor
ons bidt.

35
36
37
38

39

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of
honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
(Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden
wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als
schapen ter slachting.)
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars,
door Hem, Die ons liefgehad heeft.
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch
leven, noch engelen, noch overheden, noch
machten, noch tegenwoordige, noch
toekomende dingen,
Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde
Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting van de Heilige Geest
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Lied: De Heer is mijn Herder
De Heer is mijn Herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k Zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heeren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’ altijd.

De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’, als ik wankel,
Hij draagt m’, als ik viel.
Overdenking: "De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt."
Lied: Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
Huwelijksformulier
De instelling van het huwelijk
Wij zijn als gemeente van Jezus Christus bijeen om het huwelijk van Simeon Mast en Elizabeth
Cornelia de Ruiter voor Gods aangezicht te bevestigen en om met hen en voor hen zijn zegen te
vragen.
Toen God de hemel en de aarde schiep vormde Hij de mens naar zijn beeld, mannelijk n vrouwelijk.
Hij zei: ‘Hei is niet goed dat de mens alleen is’ en Hij maakte voor de mens een helper, iemand
tegenover hem. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn ouders en zich hecht aan zijn vrouw,
met wie hij één zal zijn.
Jezus Christus voegt hieraan toe: ‘Wat God verbonden heeft, mag de mens niet scheiden.’
Daarom belijden wij dat het huwelijk door God zelf is geschonken als gemeenschap voor het hele

Pagina 4 van 7

leven. Man en vrouw zullen in eerbied voor God dankbaar het huwelijk aangaan. Hij heeft hen aan
elkaar geschonken om elkaar te verblijden en te dienen, elkaar lief te hebben en trouw te zijn, ook in
tegenslag en verdriet. Hun liefde rust in Gods liefde; hun trouw rust in Gods trouw.
Wanneer een man en een vrouw hun verbond sluiten in de naam van de Heere spreken zij uit dat zij
elkaar in liefde volledig willen toebehoren en trouw in alles terzijde staan. Samen zullen zij zoeken
naar de wil van God met hun leven. Wanneer hun huwelijk wordt gezegend met kinderen zullen zij
hen voorgaan in het geloof. In de gemeente en in deze wereld zullen zij als christelijk gezin hun
verantwoordelijkheid aanvaarden. Met allen die de Heere op hun weg brengt, zullen zij leven als
leerlingen van Jezus Christus.
De verbondenheid van man en vrouw is een afspiegeling van de eenheid van Christus en zijn
gemeente. Daarom, bruid en bruidegom, heb elkaar lief, zoals Christus zijn gemeente liefheeft. U zult
elkaar voorgaan en volgen, dienen en respecteren, trouw zijn en vergeven. Zoals Paulus zegt:
‘Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.’ En zoals Christus het hoofd is van de kerk, zo is
Hij ook het hoofd van u beiden en de Heer van uw huis.
Het leven is een geschenk van de Heere. Geniet op alle dagen die God u geeft. Maak u niet bezorgd,
zie hoopvol naar Hem op: gul is zijn hand geopend. Blijf trouw en teder met elkaar omgaan, want
samen deelt u in het nieuwe leven. U bent kinderen van God op weg naar zijn toekomst, het grote
bruiloftsfeest.
Bruidspaar,
ik verzoek u op te staan, elkaar de rechterhand te geven en te antwoorden op de volgende vragen:
Simeon Mast
belijdt u voor God en zijn gemeente,
dat u
Elizabeth Cornelia de Ruiter
aanvaardt als een geschenk uit Gods hand?
Belooft u haar naar Gods gebod lief te hebben en trouw te zijn
in goede en kwade dagen,
in rijkdom en armoede,
in ziekte en gezondheid,
tot de dood u scheiden zal?
Wat is daarop uw antwoord?
Elizabeth Cornelia de Ruiter
belijdt u voor God en zijn gemeente,
dat u
Simeon Mast
aanvaardt als een geschenk uit Gods hand?
Belooft u hem naar Gods gebod lief te hebben
En trouw te zijn
in goede en kwade dagen,
in rijkdom en armoede,
in ziekte en gezondheid,
tot de dood u
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Psalm 134 vers: 2
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 inzegening
Psalm 134 vers: 3
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.
Aanbieden van de huwelijksbijbel door de ouderling van dienst
Geloofsbelijdenis
Psalm 68 vers: 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
Collecte
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Lied: Wat de toekomst brenge moge
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.
Zegen
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