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Bij binnenkomst van het bruidspaar gaan we staan. 
We luisteren naar ‘ons moment’ van Gerald  Troost 
 
‘ons moment’ 
 Dit is ons moment, 
 dromen worden waar, 
 de toekomst onbekend, 
 maar dat je bij me hoort is zonneklaar. 
 Jouw liefde is mijn leven, 
 jouw glimlach geeft mijn hart, 
 en ik ben dankbaar dat ik vandaag jou trouwen mag. 
 Kom pak mijn hand en zeg ja tegen mijn liefde, 
 ga met me mee ik zal jou koesteren als een schat. 
 Over bergen en door dalen, ik wil met jou verdwalen. 
 Ik laat jou nooit meer los. 
 
 Jij schijnt als de zon, 
 ik licht als de maan. 
 We hebben elkaar nodig, 
 want we vullen elkaar aan. 
 Jouw sterkte is mijn zwakte, 
 mijn zwakte is jouw kracht, 
 en ik ben dankbaar dat ik vandaag jou trouwen mag. 
 
 Kom pak mijn hand en zeg ja tegen mijn liefde, 
 ga met me mee ik zal jou koesteren als een schat. 
 Over bergen en door dalen, ik wil met jou verdwalen 
 Ik laat jou nooit meer los. Ik laat jou nooit meer los. 
 Ik laat jou nooit meer los. Ik laat jou nooit meer los. 
 Laat jij mij nooit meer los? 
 
Aanvangswoorden 
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Samenzang lied 623 (opw.) 
 Laat het huis gevuld zijn 

met wierook van aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn 
met de wolk van mijn Geest. 
Laat het huis gevuld zijn 
met het brood van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn 
met mijn geur. 
 
Want ik wil komen met mijn Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel 
waar Ik woon. 
Laat mijn leven in je zijn, 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door je heen. 
 
Laat het huis bekleed zijn 
met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis bekleed zijn 
met gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn 
door het bloed van uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn 
en schoon. 
 
Want U wilt komen met uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
U wilt het maken tot een tempel 
waar U woont. 

 Laat uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door ons heen. 
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Heer, wij roepen tot U: 
‘Kom opnieuw met uw vuur.’ 
Wij verlangen naar echtheid; 
bewerk het diep in ons hart. 
 
onderstaand couplet wordt 2x gezongen 
Heer, wees welkom met uw Geest 
en doorwaai nu heel het huis. 
Kom en maak het tot een tempel 
waar U woont. 
Laat uw leven  in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door ons heen. 

 
Gebed 
 
Samenzang lied 753 (opw.) 
 Nu ik bij U kom in uw heiligdom, 
 in uw tegenwoordigheid; 
 kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer, 
 met al mijn tranen en mijn strijd. 
 
 Ik geef wat ik heb, houd niets apart 
 open voor U mijn hart. 
 refrein: 
 Als een liefdeslied is hier mijn leven 
 een melodie van vreugde en pijn. 
 En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, 
 een symfonie voor U  mag zijn; 
 een symfonie voor U  mag zijn. 
 
 Nu ik bij U kom in uw heiligdom, 
 omgeven door uw majesteit; 
 leg ik alles, Heer, in uw handen neer, 
 in zwakheid en gebrokenheid. 
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 Geef ik wat ik heb, houd niets apart 
 open voor U mijn hart. (refr.) 
 
 Ik geef wat ik heb, houd niets apart 
 open voor U mijn hart. 
 
Bijbellezing: 1 Korinthiërs 13 
 
Samenzang lied 797 (opw.) 
 U roept ons samen als kerk van de Heer,  
 verbonden met U en elkaar.  
 Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
 eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
 Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
 waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!  
 
 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
 die alles gelooft en verdraagt.  
 Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
 veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
 Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
 liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.  
 refrein: 

 Breng ons samen, één in uw naam.  
 Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
 Samen, één door de Geest;  
 verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  
 
 U roept ons samen voor Woord en gebed,  
 als deel van uw kerk wereldwijd.  
 Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
 gebruiken met vreugde de maaltijd.  
 Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
 om samen uw kerk en van Christus te zijn. (refr.) 
 
 bridge(2x): 
 Wij belijden één geloof en één Heer;  
 zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.   
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 Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
 Vader, maak ons één!   
 
 Breng ons samen, één in uw naam.  
 Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
 Samen, één door de Geest;  
 verbonden in liefde. (refr.) 
 
Verkondiging 
 
Samenzang lied 793 (nw.ldb.) 
 Bron van liefde, licht en leven, 
 voor elkaar zijn wij gemaakt 
 door uw hand elkaar gegeven, 
 door uw vinger aangeraakt. 
 Laat ons op uw toekomst hopen, 
 gaandeweg U tegemoet; 
 dat wij samen lachend lopen 
 in uw grote bruiloftsstoet. 
 
 Bron van liefde, licht en leven, 
 zon die hartverwarmend schijnt, 
 woord van hogerhand gegeven, 
 trouw en teder tot het eind – 
 al zou ons een vijand haten, 
 al gaat zelfs de liefste heen, 
 liefde zal ons nooit verlaten: 
 Gij laat ons geen dag alleen. 
 
 Bron van liefde, licht en leven, 
 laat uw vreugde in ons zijn; 
 is de blijdschap weggebleven, 
 liefde maakt van water wijn. 
 Dat wij dan elkaar beminnen 
 zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
 niets kan liefde overwinnen – 
 liefde heeft de eeuwigheid.  
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Huwelijksinzegening 
-  inleidende woorden 
 
- Samenzang: ‘lof zij de Heer’ (mel. lied 971 nw.ldb.) 

 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 liefdevolle trouw! 
 
- huwelijksvraag 
- geven van de ringen 
- zegen 
 
Samenzang (staande) lied 710 (opw.) 
 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
 O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
 Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 
 Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij 
 als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 
 Breng een stroom van zegen,  
 waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
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 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 u liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
 Muzikaal intermezzo 
 
 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 u liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Overhandiging van de huwelijksbijbel door de ouderling 
 
Samenzang lied 789 (opw.) 

U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
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De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. (refr.) 
bridge 2x: 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. (refr.) 

 
Zegen 
 
Bij het verlaten van de kerk speelt de pianist: ‘Heer U bent mijn leven’ 
 
 
U kunt het bruidspaar in de hal van de kerk feliciteren. 
 


