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Bij binnenkomst luisteren we naar ‘everything i do’ (Bryan Adams)
Vertaling:
Alles wat ik doe (ik doe het voor je)
Kijk in mijn ogen - je zult zien wat je voor me betekent.
Zoek je hart - zoek je ziel en als je me daar vindt,
zul je niet meer zoeken.
Vertel me niet dat het niet de moeite waard is om te proberen,
want je kunt me niet vertellen dat het niet de moeite waard is,
want je weet dat het waar is.
Alles wat ik doe - ik doe het voor je
Kijk in je hart - je zult vinden,
dat er geen stof is om te verbergen.
Neem me zoals ik ben - neem mijn leven,
ik zou alles geven - ik zou opofferen.
Woord van welkom
Aanvangswoorden
Samenzang lied 334 (opw.)
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:

Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.
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Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij. (refr.)
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij. (refr.)
Gebed
Samenzang lied 194 (opw.)
U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Bijbellezing: 1 Johannes 4 vers 11 t/m 19 (door Ruben Klaassen)
Overweging
Samenzang lied 124 (opw.)
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
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Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen naam.
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.
Inzegening van het huwelijk
- inleidende woorden
- beantwoorden van de huwelijksvragen
- wisselen van de ringen
- zegen
Samenzang (staande) lied 416, 1,2 en 4 (nw.ldb.)
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Dankgebed en voorbede
Overhandiging van de huwelijksbijbel
Samenzang schermlied: ‘ik wens jou’ (Trinity)
Ik wens jou een dak boven je hoofd
dat je huis een thuis zal zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht.
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe- en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind.
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou,
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou.
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou,
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou.
‘k Wens jou vrede toe met wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft.
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou,
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou.
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou,
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou.
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En Ik bescherm je voor de wind, vind voor jou een schuilplaats.
In de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang.
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel.
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.
Zegen
Bij het vertrek van het bruidspaar luisteren we naar:
‘everything i do’ (Bryan Adams)
Op het kerkplein kunt u het bruidspaar feliciteren

