
Orgelspel bij binnenkomst van het bruidspaar

(We gaan staan)

 
Welkom 

Votum en groet

We zingen 'Wees stil' Opw. 464

Wees stil, voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil, voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

(We gaan zitten)

Gebed

Schriftlezing Spreuken 3 vers 1 - 6  (NBV) 

Heb ontzag voor de HEER

Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet,
houd in je hart mijn richtlijnen vast.
Ze vermeerderen de dagen van je leven,
geven je vele jaren van geluk.

Mogen liefde en trouw 
je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
God en de mensen 
zullen je genegen zijn
en je zult waardering 
ondervinden.

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.

Trouwtekst Mogen liefde en trouw 
je nooit verlaten,
wind ze om je hals
schrijf ze in je hart.



We zingen 'Heer, ik kom tot U' Opw. 488

Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Houd mij vast laat uw liefde stromen.
Houd mij vast heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Houd mij vast laat uw liefde stromen.
Houd mij vast heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

dan zweef ik op de wind
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Verkondiging 

We zingen 'Lof zij de Heer'                                     Lied  243:1 en 2 

wijze: Komt nu met zang Bundel Zingende Gezegend 

Lof zij de Heer, Hij noemt bij name 
deze twee mensen, man en vrouw; 
heden brengt Hij hun handen samen, 
hier geven zij hun woord van trouw. 
Wijs hen de weg, Heer Jezus, leg 
uw handen op hun hoofd: 
de trouw die Gij belooft. 

Hoe blijven zij elkaars beminden, 
hoe blijft er liefde die niet eist, 
hoe blijft geluk altijd te vinden 
als Gij niet zelf de weg ons wijst? 
Ga met hen mee in wel en wee, 
omring hen, man en vrouw, 
met liefde- volle trouw!

Lezing huwelijksformulier

Wij zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van

  Arco en Petra

voor Gods aangezicht te bevestigen en om met hen en voor hen
zijn zegen te vragen.
Jullie zijn hier gekomen om voor God en zijn gemeente elkaar
trouw te beloven. Dit doen jullie omgeven door jullie ouders,
familieleden, vrienden en bekenden. Met de stem van je hart en je
geweten zeg je dat je voor elkaar gekozen hebt. En dat jullie
verbonden willen zijn als man en vrouw. 



De kerk van Jezus Christus belijdt dat het huwelijk een door God
geschonken gave is: een gemeenschap voor het hele leven,
waarin het aan twee mensen gegeven wordt elkaar te verblijden
en te dienen, liefde en trouw te schenken en te ontvangen, in
voorspoed en in tegenspoed. Wanneer een man en een vrouw
hun verbond sluiten in de naam van de Heer spreken zij tesamen
uit dat zij elkaar in liefde volledig willen toebehoren en trouw
terzijde staan in alle dingen.

Samen zullen zij zoeken naar de wil van God met hun leven.
Samen zullen zij hun taak verrichten en zorgen voor hun gezin.
Samen zullen zij de kinderen, als die hen worden toevertrouwd,
voorgaan in het leven met de Heer en zijn gemeente. Samen
zullen zij hun opdracht in de samenleving aanvaarden als man en
vrouw, als mensen op weg naar de toekomst van God.

Jullie verbondenheid met elkaar is een gelijkenis van het verbond
tussen Christus en zijn gemeente. Daarom, bruid en bruidegom,
zullen jullie elkaar liefhebben, zoals Christus zijn gemeente heeft
liefgehad. Zoals Christus zich aan zijn gemeente heeft gegeven,
zo zullen jullie elkaar in liefde dienen, in wijsheid leiden en helpen,
in geduld elkaar aanvaarden en vergeven. 
Alle dingen zullen jullie met elkaar delen zonder de ander de
vrijheid te ontnemen. In alle omstandigheden zullen jullie elkaar
terzijde staan zonder de ander te overheersen of slaafs te volgen. 

Een hechte gemeenschap zullen jullie vormen, maar evenzeer
zullen jullie beseffen dat jullie gezin deel is van een groter geheel;
jullie zullen dus openstaan voor verantwoordelijkheden buiten
eigen huis. Jullie taken zullen jullie verrichten en elkaar daarbij
helpen, maar evenzeer zullen jullie ervoor zorgen dat rust en
vreugde hun plaats krijgen en het leven als een geschenk
aanvaard wordt. Zo zullen jullie elkaar bewaren in de dienst van
de Heer, die zichzelf aan ons heeft verbonden en ons roept tot
het grote bruiloftsfeest.

Trouwbelofte

Petra, belijd jij, dat je in jullie huwelijk
door God zelf geroepen bent
tot liefde en trouw aan Arco 
in goede en kwade dagen,
in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte
zolang God jullie levensdagen geeft;
en wil je nu samen met Arco in zijn naam
de verantwoordelijkheid aanvaarden voor elkaar
en voor hen die aan jullie worden toevertrouwd,
en voor jullie dienst als gezin in de samenleving?

Arco, beloof jij, dat je in jullie huwelijk
liefde en trouw zult bewijzen aan Petra
in goede en kwade dagen,
in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte
alle jaren die jullie samen zult ontvangen
en aanvaard jij de verantwoordelijkheid 
voor jullie samen-zijn en voor hen 
die aan jullie worden toevertrouwd,
en voor jullie dienst als gezin aan de samenleving? 

We zingen (staande) Psalm 134: 2 Oude berijming

Heft uwe handen naar omhoog,
slaat naar het Heiligdom uw oog,
en knielt eerbiedig voor Hem neer:
               (bruidspaar knielt)

Looft, looft nu aller heren HEER!

Huwelijkszegen



We zingen 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!

(We gaan zitten)

Ringwisseling

Overhandiging van huwelijksgeschenk

Dankgebed en voorbede

We zingen 'Groot is uw trouw' Opw. 123 

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.
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.

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.

Collecte 

We zingen 'Wat de toekomst brengen moge' 
(versie The Rose) NLB 913:1 en 2

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!

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!

(We gaan staan)

Zegen 

Orgelspel  


