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Inleidend lied 
 
Bij binnenkomst kerkenraad en bruid speelt en zingt band: 
Great is Thy faithfulness/Groot is uw trouw O Heer 
 
Great is Thy faithfulness, O God my Father, 
There is no shadow of turning with Thee 
Thou changest not, Thy compassions, they fail not 
As Thou hast been Thou forever wilt be. 
 
Great is Thy faithfulness! Great is Thy faithfulness! 
 Morning by morning new mercies I see 
All I have needed Thy hand hath provided 
 Great is Thy faithfulness, Lord, unto me! 
 
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.  
 
Dit lied was een van de favoriete hymn’s van Williams vader. 
Achterin de liturgie vindt u een brief die hij hierover heeft 
geschreven. 
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Stil gebed (staande) 
 
Votum en Groet (staande) 
 
Aanvangstekst:  ‘God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in 
God, en God in hem’  (1 Johannes 4, 16b) 
 
Zingen: Turn your eyes upon Jesus (als antwoord op de tekst) 
 
Turn your eyes upon Jesus 
Look full in His wonderful face 
And the things of earth will grow strangely dim 
In the light of His glory and grace  
 
Apostle’s Creed (Geloofsbelijdenis) 
I believe in God, the Father almighty, 
creator of heaven and earth. 
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. 
He was conceived by the power of the Holy Spirit 
and born of the virgin Mary. 
He suffered under Pontius Pilate, 
was crucified, died, and was buried. 
He descended to the dead. 
On the third day he rose again. 
He ascended into heaven, 
and is seated at the right hand of the Father. 
He will come again to judge the living and the dead. 
I believe in the Holy Spirit, 
the holy catholic Church, 
the communion of the saints, 
the forgiveness of sins, 
the resurrection of the body, 
and the life everlasting. Amen. 
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Vertaling: 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de 
hemel en van de aarde.  
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;  
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd 
Maria;  
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 
gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;  
Op de derde dage weer opgestaan van de doden;  
Opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God 
de almachtige Vader;  
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de 
doden.  
Ik geloof in de Heiligen Geest.  
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de 
gemeenschap van de heiligen; Vergeving van de zonden;  
Wederopstanding van het lichaam; En een eeuwig leven. 
 
 
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de 
Heilige Geest 
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Schriftlezing:  Psalm 1 
 
1.Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de 
goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, 
die niet zit op de zetel van de spotters, 
2. maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn 
wet dag en nacht overdenkt. 
3. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, 
die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; 
al wat hij doet, zal goed gelukken. 
4. Maar zo zijn de goddelozen niet: 
die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. 
5. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, 
de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. 
6. Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, 
maar de weg van de goddelozen zal vergaan. 
 
Tekstlezing 
 
Verkondiging  
‘Het goede begin’  
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Zingen & Collecte:  
Psalm 1 – Sons of Korah 
 
Blessed is the man, the man who does not walk 
in the counsel of the wicked 
Blessed is the man, who doesn't stand in the sinner's way 
Or sit in the seat of the mocker. 
Blessed is the man, Blessed is the man 
 
Blessed is the man, that man for his delight 
is in the law of the LORD, 
Blessed is the man, that man who meditates 
On the word both day and night. 
And he shall be like a tree, that's planted by streams, 
Which yields, its fruit in a season; 
And whatever he does will prosper, all that he does succeeds; 
His leaf shall not wither. 
 
Not so the wicked! They will be like chaff,  
That the wind will blow away 
Therefore the wicked man, in the judgment will not stand 
Nor the sinners in the assembly of the righteous. 
For God watches over the way, the way of godly men 
But the way of the wicked their way will perish. 
Blessed is the man, the man for his delight, 
is in the word of the LORD. 
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Lezing Huwelijksformulier 
 
De instelling van het huwelijk 
 
Wij zijn hier samengekomen voor Gods aangezicht rondom 
William Enyou Chong en Gabriëlle Jeanne Heijboer om samen  
met hen Gods zegen te vragen voor hun huwelijk. Als 
christelijke gemeente belijden wij dat het huwelijk door God 
zelf is ingesteld als een verbond voor het hele leven. Hij heeft 
de mens geschapen als man en vrouw. God zei: ‘Het is niet 
goed dat de mens alleen is. 
Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. 
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan 
zijn vrouw hechten en zij zullen één zijn.’ De Heere Jezus 
Christus voegt hieraan toe: ‘Wat God heeft samengevoegd, dat 
zal de mens niet scheiden.’ 
De apostel Paulus noemt dit een groot mysterie. Hij beschrijft 
de eenheid tussen  man en vrouw als een afspiegeling van de 
eenheid tussen Christus en de gemeente.  
Men zal dus niet lichtvaardig aan het huwelijk beginnen, maar 
alleen in een dankbaar besef van wat God met deze instelling 
bedoelt.  
En bij alle voor- en  
tegenspoed, ook in ons huwelijksleven, mogen wij vertrouwen 
op de hulp van God,  die immers zelf het huwelijk heeft 
ingesteld.  
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Het doel van het huwelijk 
 
Opdat jullie in het huwelijk zullen leven onder Gods beloften 
en naar Zijn geboden, willen we nu gaan zien met welk doel 
God het huwelijk heeft ingesteld.  
In de eerste plaats, dat man en vrouw, in oprechte liefde 
verbonden, een werkelijke eenheid zullen vormen. Zij behoren 
elkaar toe, en zijn er voor elkaar, om elkaar  
vreugde te bereiden en om elkaar trouw te steunen en te 
helpen in alle dingen, die  
tot het tijdelijke en het eeuwige leven horen.  
In de tweede plaats, dat man en vrouw de kinderen, als die 
hun worden geschonken, mogen voorgaan in een leven met de 
Heere. Het christelijk gezin is een bouwsteen in de gemeente 
en in de samenleving. Zij zullen allen, die onder hun dak 
gastvrijheid vinden, voorgaan als leerlingen van Jezus Christus.  
In de derde plaats, dat het geschenk van de seksualiteit binnen 
het verbond van het huwelijk heilig, dankbaar en in 
geborgenheid genoten zal worden. Ons lichaam is immers een 
tempel van de Heilige Geest.  
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De wederzijdse verantwoordelijkheid 
 
Vervolgens mogen jullie ook weten in welke 
verantwoordelijkheid God jullie beiden geplaatst heeft.  
 
Bruidegom, heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente 
heeft liefgehad. Zoals Christus het hoofd van de Gemeente is 
en Zich volledig voor het heil van haar heeft ingezet, zo wordt 
van jou verwacht dat jij je volledig voor het welzijn van je 
vrouw inzet door haar lief te hebben, te dienen, te leiden, te 
beschermen en te respecteren.  
 
Bruid, God heeft jou aan je man verbonden, zoals de 
gemeente aan Christus verbonden is. Zoals de gemeente haar 
Heere liefheeft en dient, zo wordt van jou verwacht dat jij je 
man zult liefhebben, dienen en respecteren.  
 
Overeenkomstig Gods gebod zullen jullie beiden met trouw en 
toewijding jullie taak verrichten. In vertrouwen op God zullen 
jullie goede zorg besteden aan jullie gezin. 
Opdat allen, die aan jullie hoede worden toevertrouwd, 
daarvoor dankbaar zullen  
zijn. Vergeet daarbij niet dat jullie gezin deel uitmaakt van een 
grotere gemeenschap.  
Jullie dragen dus ook een bredere verantwoordelijkheid, 
namelijk voor de medemens in nood, voor de kerk en voor de 
maatschappij.  
 
Tenslotte, ook als jullie het soms moeilijk hebben met elkaar, 
blijf elkaar toch altijd zien als kinderen van God, geroepen tot 
het eeuwige leven. Leert elkaar te vergeven, opdat, zoals de 
Bijbel zegt, jullie gebeden niet verhinderd zullen worden.  
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Bevestiging en inzegening 
 
Omdat er geen wettige bezwaren ingebracht zijn waarom jullie 
huwelijk niet zou mogen bevestigd worden, willen we nu 
daartoe overgaan. Jullie begin zij in de Naam des Heeren, die 
hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Gabriëlle en William hebben gekozen voor de zogenaamde 
toezegging en ik geef hen nu zelf het woord om- terwijl ze 
elkaar aankijken- tegen de ander te zeggen wat men gelooft en 
belooft. 
 
Bruidegom tot bruid: 
Gabriëlle Jeanne Heijboer,  
ik belijd voor God en Zijn Gemeente  
dat ik jou aanvaard als een geschenk uit Gods hand 
en ik beloof dat ik je naar Gods gebod in liefde en trouw  
zal dienen, leiden en respecteren, 
in goede en kwade dagen, 
in rijkdom en armoede, 
in gezondheid en ziekte, 
tot de dood ons zal scheiden. 
 
Bruid tot bruidegom: 
William Enyou Chong,  
ik belijd voor God en Zijn Gemeente 
dat ik jou aanvaard als een geschenk uit Gods hand 
en ik beloof dat ik je naar Gods gebod in liefde en trouw 
zal dienen, leiden en respecteren 
in goede en kwade dagen, 
in rijkdom en armoede, 
in gezondheid en ziekte, 
tot de dood ons zal scheiden. 
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Aan beiden wordt gevraagd: 
Wilt u zorg en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, en 
voor hen die aan u worden toevertrouwd? 
Antwoord: Ja, dat willen wij.  
 
Zo hebben wij dan jullie antwoord gehoord, en wat meer is, 
het is uitgesproken voor het aangezicht van de Heer. 
 
Zingen   Psalm 136: 1 en 3 
 
Looft den HEER, want Hij is goed; 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Looft der heren Opperheer; 
Buigt u need'rig voor Hem neer; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Gebed voor en met het bruidspaar en 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. 

Praise God from whom all blessings flow 
Praise Him oh creatures, here below 
Praise Him above ye heav’nly hosts 
Praise Father, Son, and Holy Ghost 
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Wisselen van de ringen 
 
Overhandiging van de huisbijbel 
 
Dankgebed 
 
Zingen Gebed om Zegen 
Zegen hen op de weg die zij gaan. 
Zegen hen op de plek waar zij staan. 
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt. 
O God, zegen hen alle dagen lang! 

Vader, maak hen tot een zegen; 
ga hen niet voorbij. 
Regen op hen met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot hen 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in hen. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen. 

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. 
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Dankgebed en zegen 
 
Terwijl het bruidspaar met de kerkenraad de kerkzaal verlaat 
speelt de muziekgroep: 
 
Onze hulp - Sela 
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer 
Hij die alles maakte laat niet los wat hij begon 
Genade en vrede, van God de Vader 
Door Jezus, Zijn Zoon, Immanuël 
Hij woont met Zijn Geest in ons 
Halleluja, Halleluja 
Amen 
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