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Votum en groet
Zingen

Psalm 31:12 en 15

In Uwe hand zijn mijne tijden;
'k Verlaat mij in mijn leed
Op U alleen, Die weet
De maat en 't einde van mijn lijden;
Red mij van wie verbolgen,
Ter dood toe mij vervolgen.
Hoe groot is't goed, dat Gij zult geven
Hem, wiens oprechte geest
Op U betrouwt, U vreest!
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven,
Ver boven beed' en wensen,
Reeds wrocht voor 't oog der mensen!

Geloofsbelijdenis (12 artikelen)
1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde;
2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en
neergedaald is in de hel;
5. Op de derde dag weer opgestaan is van de doden;
6. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige
Vader;
7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden;
8. Ik geloof in de Heilige Geest;
9. Ik geloof één heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen.
10. Vergeving der zonden;
11. Wederopstanding van het vlees;
12. En een eeuwig leven. Amen.

Zingen

Psalm 34:3

Zij sloegen 't oog op God;
Zij liepen als een stroom Hem aan.
Hij liet hen nimmer schaamrood staan,
En wendde straks hun lot.
Hij die door smart op smart
Gedrukt werd, zond tot God zijn beê;
Terstond verdween 't ondraagbaar wee,
Uit zijn benepen hart.

Gebed
Schriftlezing

Jesaja 33:1-14

1.Wee u, gij verwoester, die niet verwoest zijt, en gij, die trouwelooslijk handelt, waar
men niet trouwelooslijk tegen u gehandeld heeft! Als gij het verwoesten zult volbracht
hebben, zult gij verwoest worden; als gij het trouweloos handelen zult voleind hebben,
zal men trouwelooslijk tegen u handelen.
2. HEERE, wees ons genadig, wij hebben op U gewacht; wees hun arm allen morgen,
daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid.
3. Van het geluid des rumoers zullen de volken wegvlieden; van Uw verhoging zullen
de heidenen verstrooid worden.
4. Dan zal ulieder buit verzameld worden, gelijk de kevers verzameld worden; men zal
daarin ginds en weder huppelen, gelijk de sprinkhanen ginds en weder huppelen.
5. De HEERE is verheven, want Hij woont in de hoogte; Hij heeft Sion vervuld met
gericht en gerechtigheid.
6. En het zal geschieden, dat de vastigheid uwer tijden, de sterkte van uw
behoudenissen zal zijn wijsheid en kennis; de vreze des HEEREN zal zijn schat zijn.
7. Ziet, hun allersterksten roepen daar buiten; de boden des vredes wenen bitterlijk.
8. De gebaande wegen zijn verwoest, die door de paden gaat, houdt op; hij vernietigt
het verbond, hij veracht de steden, hij acht geen mens.
9. Het land treurt, het kweelt; de Libanon schaamt zich, hij verwelkt; Saron is geworden
als een woestijn; zo Basan als Karmel zijn geschud.
10. Nu zal Ik opstaan, zegt de HEERE, nu zal Ik verhoogd worden, nu zal Ik verheven
worden.
11. Gijlieden gaat met stro zwanger, gij zult stoppelen baren; uw geest zal u als vuur
verslinden.
12. En de volken zullen zijn als de verbrandingen des kalks; als afgehouwen doornen
zullen zij met het vuur verbrand worden.
13. Hoort gijlieden, die verre zijt, wat Ik gedaan heb; en gijlieden, die nabij zijt, bekent
Mijn macht!
14. De zondaren te Sion zijn verschrikt; beving heeft de huichelaren aangegrepen; zij
zeggen: Wie is er onder ons, die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder
ons, die bij een eeuwigen gloed wonen kan?

Zingen (collecte) Psalm 146:2 en 3
Vest op prinsen geen betrouwen,
Waar men nimmer heil bij vindt;
Zoudt g' uw hoop op mensen bouwen?
Als Gods hand hun geest ontbindt,
Keren zij tot d' aarde weer,
Storten met hun aanslag neer.
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,

Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

Prediking

Jesaja 33:6

En het zal geschieden, dat Hij de vastigheid uwer tijden zal zijn, de sterkte van uw
behoudenissen, wijsheid en kennis; de vreze des HEEREN zal zijn schat zijn.

Zingen

Psalm 62:4 en 5

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
Stel u gerust, zwijg Gode stil;
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken.
In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.

Formulier om het huwelijk te bevestigen.
Omdat de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en leed vanwege de zonde
overkomt ; opdat u Jan Cornelis van Vulpen en Cornelia Elisabeth Blok (die uw
echtelijke verbinding in Gods Naam openlijk alhier in de Kerk wilt laten bevestigen), in
uw harten ook verzekerd mag zijn van de gewisse hulp van God in uw leed; zo hoort uit
het Woord van God hoe eerbaar het huwelijk is, dat het een inzetting van God is die
Hem behaagt, waarom Hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, zoals Hij
beloofd heeft; daarentegen degenen die in ontucht leven en overspel bedrijven wil Hij
oordelen en straffen.
En in de eerste plaats behoort u te weten dat God, onze Vader, nadat Hij hemel en
aarde, en alles wat daarin is, geschapen had, de mens schiep, naar Zijn beeld en naar
Zijn gelijkenis, opdat de mens heersen zou (= gezag hebben zou) over de dieren van
de aarde, over de vissen van de zee, en over de vogels in de lucht; en nadat Hij de
mens geschapen had, sprak Hij: Het is niet goed dat de mens alleen zij; Ik zal voor
hem een hulp maken, als iemand tegenover hem. Toen deed de HEERE God een
diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij (-God) nam één van zijn ribben en sloot
de plaats daarvan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib, die Hij van Adam
genomen had, tot een vrouw; en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: Deze is
ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees; men zal haar Manninne
heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder

verlaten, en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. (Genesis 2:18 ,
21-24)
Daarom moet u ook niet twijfelen, of het huwelijk God de Heere behaagt, aangezien Hij
voor Adam zijn vrouw geschapen heeft, haar Zelf toegebracht heeft, en aan hem tot
een vrouw gegeven heeft. Daarmede betuigt God dat Hij nog heden ten dage aan
eenieder zijn vrouw gelijk als met Zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere
Jezus Christus het huwelijk zo hooggeëerd met Zijn tegenwoordigheid, gaven en
wondertekenen te Kana in Galiléa, om daarmee te betuigen dat het huwelijk door allen
eerbaar gehouden behoort te worden, en dat Hij aan de getrouwden Zijn hulp en
bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht.
Maar opdat u in uw huwelijk godzalig leven zult, zo behoort u vervolgens te weten met
welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld .
De eerste is, dat man en vrouw elkaar trouw helpen en bijstaan zullen in alle dingen die
tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede bedoeling is, dat zij hun
kinderen die zij krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods, tot Gods eer,
en tot hun zaligheid opvoeden zullen. De derde bedoeling is, dat eenieder, alle
onkuisheid (onreinheid) en slechte begeerten 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; alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn
en de gave der onthouding niet hebben, overeenkomstig het bevel van God
genoodzaakt en schuldig zijn, overeenkomstig de Christelijke ordening, het huwelijk
aan te gaan, met medeweten en instemming van hun ouders (of voogden en vrienden),
opdat de tempel van God (dat is ons lichaam) niet verontreinigd wordt; want als iemand
de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden.
Verder behoort u ook te weten hoe overeenkomstig het Woord van God de houding
van de één jegens de ander dient te zijn. Allereerst zult u, man weten dat God u
gesteld heeft tot hoofd van de vrouw, opdat u haar naar uw vermogen verstandig
leidende, zou onderwijzen, troosten en beschermen, zoals het hoofd het lichaam
regeert, ja, zoals Christus het Hoofd en de Wijsheid, de Troost en de Bijstand van Zijn
gemeente is. Bovendien zult u uw vrouw liefhebben als uw eigen lichaam, zoals
Christus Zijn gemeente liefgehad heeft. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar
bij haar wonen met verstand, en aan de vrouw, als de zwakkere, eer geven, omdat u
ook samen met haar mede-erfgenaam van de genade des levens bent en opdat uw
gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods bevel is dat de man in het zweet
zijns aanschijns brood zal eten, zo zult u ook getrouw en ijverig in uw Goddelijk beroep
arbeiden, opdat u uw huisgezin met Gods hulp op eervolle wijze moogt onderhouden,
en bovendien iets hebt om de noodlijdenden daarin te laten delen.
Evenzo zult u, vrouw, weten hoe uw houding overeenkomstig het Woord van God
jegens uw man zal zijn. U zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem als
uw heer gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn (= goed en rechtvaardig
zijn); zoals het lichaam aan het hoofd, en zoals de gemeente aan Christus onderdanig
is. U zult niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid zwijgen (1Tim 2 : 11-12).
Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de zondeval heeft God
tot Eva, en in haar persoon tot het gehele vrouwelijk geslacht gesproken: Tot uw man
zal uw begeerte zijn , en hij zal over u heerschappij hebben. Tegen deze ordinantie van
God zult u zich niet verzetten, maar veelmeer het gebod van God gehoorzaam zijn, en
het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, die op God hoopten, en hun eigen
mannen onderdanig waren; zoals Sara haar man Abraham gehoorzaam geweest is, en
hem haar heer noemde. U zult ook uw man in alle goede en oprechte (rechtvaardige)
dingen behulpzaam zijn, aan uw huishouding goede zorg geven, en in alle

ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht leven, om zo aan anderen een
goed voorbeeld van zedigheid te geven.
Daarom, u, Jan Cornelis van Vulpen en Cornelia Elisabeth Blok, nadat u gehoord
hebt dat God het huwelijk ingesteld heeft, en wat Hij u daarin bevolen heeft; hebt u het
stellige voornemen om in dit heilig huwelijk zo te leven, zoals u hier betuigt voor de
Christelijke gemeente; en verlangt u dat uw huwelijk bevestigd zal worden? Antwoord:
Ja.

Daarna spreekt de dienaar tot de gemeente:
Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijt, tot getuigen dat er geen wettige verhindering
tegen dit huwelijk ingebracht is.

Daarna tot het bruidspaar:
Aangezien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang zal hebben, zo moge
onze Heere God uw voornemen, dat Hij u gegeven heeft, bevestigen; en uw begin zij in
den Naam des Heeren, Die hemel en aarde geschapen heeft.

Daarna zullen zij elkaar de rechterhand geven; en de dienaar spreekt eerst tot de
bruidegom:
Jan Cornelis van Vulpen, verklaart u hier voor God en Zijn heilige gemeente, dat u
genomen hebt en neemt, tot uw wettige vrouw Cornelia Elisabeth Blok, hier
tegenwoordig; haar belovende dat u haar nimmermeer zult verlaten; dat u haar zult
liefhebben, en trouw onderhouden, zoals een getrouw en godvrezend man aan zijn
wettige vrouw verschuldigd is; dat u ook heilig met haar leven wilt, haar trouw zult
blijven en haar vertrouwen zult in alle dingen, overeenkomstig het heilig Evangelie?
Antwoord: Ja.

Daarna tot de bruid:
Cornelia Elisabeth Blok, verklaart u hier voor God en Zijn heilige gemeente, dat u
genomen hebt en neemt, tot uw wettige man Jan Cornelis van Vulpen, hier
tegenwoordig; en belooft u hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem
nimmermeer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw te blijven en hem
vertrouwen zult in alle dingen, zoals een vrome en getrouwe vrouw haar wettige man
verschuldigd is, overeenkomstig het heilig Evangelie? Antwoord: Ja.

Zo spreekt de dienaar:
De Vader der barmhartigheid, Die u door Zijn genade tot dit heilige huwelijk geroepen
heeft, verbind u met oprechte liefde en trouw, en geeft u Zijn zegen. Amen.
Hoort nu uit het Evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Mattheüs 19:3-9
beschrijft; En de farizeeën kwamen tot Hem, verzoekende Hem en zeggende tot Hem:
Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch Hij
antwoordende zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens
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, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft dan
Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes
heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar
van den beginne is het alzo niet geweest. Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat,
anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel; en die de verlatene
trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van den Heere Christus, en wees
ervan verzekerd, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot dit heilige huwelijk. En
daarom zult u ook alles wat u daarin overkomt, met geduld en dankzegging aannemen,
als van de hand van de Heere; zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen.

Maar omdat wij van onszelf niets goeds hebben, en dat alle goede gaven van boven
komen, zo vermaand de dienaar de getrouwden dat zij neerknielen, en vermaant ook
de gemeente voor hen te bidden.

Zingen (bruidspaar knielt) 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
O almachtige God, Gij Die Uw goedheid en wijsheid in al Uw werken en ordeningen
bewijst, en van den beginne gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij,
en daarom hem een hulp, die als tegenover hem zou zijn, geschapen hebt, en
verordineerd hebt dat die twee waren, één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft: wij
bidden U (aangezien Gij deze personen tot het heilige huwelijk geroepen, en samen
verbonden hebt), dat Gij hun Uw Heiligen Geest wilt geven. Opdat zij in een waarachtig
en vast geloof heilig leven, naar Uw Goddelijke wil, en tegen alle kwaad strijden. Wil
hen dan ook zegenen, zoals Gij de gelovige vaderen, Uw vrienden en getrouwe
dienaars, Abraham, Izak en Jakob, gezegend hebt, opdat zij, als medeerfgenamen van
het verbond (dat Gij met die vaderen opgericht hebt), de kinderen die het U belieft hun
te geven, godzalig opvoeden mogen, tot eer van Uw heilige Naam, tot stichting van Uw
gemeente, en tot verbreiding van Uw heilig Evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van
alle barmhartigheid, door Jezus Christus, Uw geliefde Zoon, onze Heere, in Wiens
Naam wij onze gebeden aldus besluiten: Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam
worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook
op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons
van de boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in der
eeuwigheid. Amen.

Zingen (staande) Psalm 134 : 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!

Overhandigen huwelijksbijbel
Hoort nu de belofte uit de 128e psalm;
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
Zingen

Psalm 4:4

Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven,
Dan and'ren smaken in een tijd,
Als zij, door aards geluk verheven,
Bij koorn en most wellustig leven,
ln hunnen overvloed verblijd.
Ik zal gerust in vrede slapen,
En liggen ongestoord ter neer;
Want Gij alleen, mijn schild en wapen,
Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen,
Zult mij doen zeker wonen, HEER.

Zegen
Na de dienst is er in het koor gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren voor hen die niet op
de avond aanwezig zijn.

