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Bij binnenkomst van de bruid en haar vader luisteren we naar: 
‘Sanctus’ uit de Missa Brevis van Jacob de Haan 
 
Woord van welkom 
 
Aanvangswoorden 
 
Samenzang lied 218 (ev.ldb.) 

 Samen in de naam van Jezus 
 heffen wij een loflied aan, 
 want de Geest spreekt 
 alle talen 
 en doet ons elkaar  
 verstaan. 
 Samen bidden,  
 samen zoeken 
 naar het plan van onze Heer 
 Samen zingen en getuigen, 
 samen leven tot zijn eer. 
 
 Heel de wereld moet het weten 
 dat God niet veranderd is 
 en zijn liefde als een lichtstraal 
 doordringt in de duisternis. 
 't Werk van God is niet te keren 
 omdat Hij er over waakt, 
 en de Geest doorbreekt de grenzen  
 die door mensen zijn gemaakt. 
 
 Prijst de Heer, de weg is open 
 naar de Vader, naar elkaar. 
 Jezus Christus, Triomfator, 
 mijn Verlosser, Middelaar. 
 Vader, met geheven handen 
 breng ik U mijn dank  
 en eer. 
 't Is uw Geest die mij  
 doet zeggen: 
 Jezus Christus is de Heer! 
  
  

Together in the name of Jesus 
 Together in the name of Jesus 
 We start singing a hymn 

  Because the Spirit speaks  
  all languages 

 And allows us to understand  
 one another 

  Praying together,  
 searching  together 
 For the plan of our Lord 
 Singing and testifying together 
 Living together in His honour 
 
 The entire world must know 
 That God has not changed 
 And His love, as a beam of light 
 Pierces through the darkness 
 God’s way cannot be changed 
 Because He guards it 
 And the Spirit breaks boundaries 
 Which people have made 
 
 Praise the Lord The road is open 
 To the Father, to each other 
 Jesus Christ, Victor,  
 my Savior,  Mediator 
 Father, with raised hands 
 I bring You my gratitude  
 and honour 
 It is your Spirit which makes  
 me  say 
 Jesus Christ is the Lord 
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Het bruidspaar steekt een kaars aan, om aan de mensen te denken die we missen
 
 Vandaag ben  jij erbij 
 vandaag vier je met ons mee. 
 Ook al moeten we je missen 
 je bent altijd bij ons twee. 
 

 Je geeft ons vertrouwen 
 Geeft ons kracht 
 Jij geeft ons herinneringen 
 Geeft het leven pracht 
 
 Vandaag vier je met ons mee 
 Ook al ben je ergens anders 
 Vandaag ben jij erbij 
 Ben je bij ons twee 
 
 

 Today you are here 
 Today you celebrate with us 
 Even when we have to miss you 
 You are always with the two of us 
 
 You give us confidence 
 Give us strength 
 You give us memories 
 Give life its splendour 
 
 Today you celebrate with us 
 Even when you are somewhere 
 else 
 Today you are here 
 You are with the two of us 

 
Muzikale bijdrage: ‘Elegy van Thalben Ball (Gerben en vader Bosch) 
 
Gebed 
 
Samenzang lied 241 (ev.ldb.) 
 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. 
  
 

Be still 
 Be still for the presence  
 of the Lord 
  The Holy One is here 
  Come bow before  
 Him now 
  With reverence and fear 
  In Him no sin is found 
  We stand on holy ground 
  Be still for the presence  
 of the Lord 
  The Holy One is here 
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 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. 
 
 Wees stil, want de kracht  
 van onze God 
 daalt neer op dit moment. 
 De kracht van de God die vergeeft 
 en ons genezing brengt. 
 Niets is onmogelijk 
 voor wie gelooft in Hem. 
 Wees stil, want de kracht  
 van onze God 
 daalt neer op dit moment. 
 

                                                               
 Be still, for the glory  

of the Lord 
is shining all around; 
He burns with holy fire, 
with splendour He is crowned. 
How awesome is the sight, 
Our radiant King of light! 
Be still, for the glory  
of the Lord 
is shining all around; 

 
Be still, for the power  
of the Lord 
is moving in this place, 
He comes to cleanse and heal, 
to minister His grace. 
No word to hard for Him, 
in faith receive from Him; 
Be still, for the power  
of the Lord 
is moving in this place, 

Bijbellezing: Ruth 1 vers 6 t/m 17 (door Agnes O’Rourke)
 
Samenzang lied 167 (ev.ldb.)  

 
Be thou my vision… 

 Wees mijn vooruitzicht, o Heer,  
 door de tijd, 
 niets blijft voor mijn hart dan dit 
 ene: Gij zijt. 
 Vervul mijn gedachten,  
 houdt Gij er de wacht. 
 wees lichtend aanwezig, bij dag en 
 bij nacht. 
 
 Wees Gij mijn wijsheid, het woord 
 in mijn mond. 
 Wees Gij met mij één in uw heilig 
 verbond: 
  
 
  

 Be thou my vision, O Lord  
 of my heart; 
 Naught be all else to me, save that 
 thou art - 
 Thou my best thought,  
 by day or by night; 
 Waking or sleeping, thy presence 
 my light. 
 
 Be thou my wisdom, and thou my 
 true word; 
 I ever with thee and thou with me, 
 Lord. 
 
 



 
 
 Gij – machtige Vader; ik – waarlijk 
 uw kind, 
 dat in uw gemeenschap zijn 
 oorsprong hervindt. 
 
 Wees Gij mijn pantser, mijn 
 sterkte, mijn schuld, 
 Mijn zwaard voor de strijd die de 
 luchten doortrilt. 
 Uw Naam is mijn toren, waar ‘k 
 veilig vernacht; 
 o doe mij verrijzen,  
 Gij Opstandingskracht. 
 
 Ik zoek geen rijkdom, 
 voorbijgaande eer 
 want Gij zijt mijn schat en mijn 
 erfdeel, o Heer! 
 Wees Gij, Soevereine, mijn Eerste 
 altijd; 
 mijn hart, wees uw Hoeder geheel 
 toegewijd. 
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 Thou my great Father; thine own 
 may I be, 
 Thou in me dwelling and I one  
 with thee. 
 
 Be Thou my breastplate, my sword 
 for the fight; 
 be Thou my whole armour, be 
 Thou my true might; 
 be Thou my soul’s shelter, be Thou 
 my strong tower: 
 O raise Thou me heavenward, 
 great Power of my power. 
 
 Riches I heed not, nor vain, empty 
 praise; 
 Thou mine inheritance,  
 now and always; 
 Thou and thou only first in my 
 heart, 
 High King of heaven, my treasure 
 thou art. 

 
 Zon, die de hemel met vreugde 
 regeert, 
 doorstroom met die gloed mij als 
 Gij triomfeert! 
 O hart dat mijn hart en ’t heelal 
 houdt omvat, 
 wees Gij mijn vooruitzicht en wijs 
 mij uw Stad. 

  
 High King of heaven, my victory 
 won, 
 May I reach heaven's joys, O bright 
 heaven's sun! 
 Heart of my own heart, whatever 
 befall 
 Still be my vision, O Ruler of all.

  
Uitleg van het verhaal  
 
Samenzang ‘ik wens jou’ 
 Ik wens jou een dak boven  
 je hoofd 
 Dat je huis een thuis mag zijn, je 
 tafel vol met brood 
 Dat je rustig slapen kunt,  
 de hele nacht 

 ‘trinity’ 
  May you have a roof above your 
  head 
  May your house be home to you, 
  the table filled with bread. 
  May you have soft and silent 
  sleep, all through the night. 



 
 
Dat de liefde van je leven  
op je wacht 
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May your lover in your arms be your 
delight             

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 kind'ren om je heen tot aan het 
eind 
 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de 
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 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind en vind 
voor jou een schuilplaats 
 

May you have enough to go around. 
May you have the world to know, 
what you can live without. 
May you have a full day’s work to do, 
and time was spend  
with all your children's kin to your 
life's end. 
 
A wall for the wind 
and a fire for the cold 
A coat for the rain 
And a friend for the road 
A wall for the wind 
and a fire for the cold 
a coat for the rain 
and a friend for the road 
 
May you be at peace with who you 
are 
May you laugh and cry with those 
around you near and far 
May your heart be found by love, 
that will survive 
In all the changing seasons of your 
life 
 
A wall for the wind 
and a fire for the cold 
a coat for the rain 
and a friend for the road 
A wall for the wind 
and a fire for the cold 
a coat for the rain 
and a friend for the road 
 
I'll protect you from the wind and I 
will find a shelter 
 



 
 

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 
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In the night I will light a fire so you 
won't get cold 
In the dark I'll be around you like 
an guardian angel 
I'll be there, cause together we 
walk the road. 

 
Inzegening van het huwelijk 
- inleidende woorden 
- huwelijksbelofte (2-talig) 
- wisselen van de ringen, aangereikt door oom David O’Rourke 
- huwelijkszegen door de vader van de bruidegom, rev. Brian O’Rourke 
 
Samenzang lied 416 (nw. ldb.)      God be with you  

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. 
 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
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. 

 
 

God be with you till we meet again; 
By His counsels guide, uphold you, 
With His sheep in love enfold you; 
God be with you till we meet again. 
 
God be with you till we meet again! 
’Neath His wings protecting hide 
you, 
Daily manna still provide you; 
God be with you till we meet again! 
 
God be with you till we meet again! 
When life’s perils thick confound 
you, 
Put His arms unfailing round you; 
God be with you till we meet again! 
 
God be with you till we meet again! 
Keep love’s banner floating o’er 
you, 
Smite death’s threatening wave 
before you; 
God be with you till we meet again! 

 
Gebeden 
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Overhandiging huwelijksbijbel door ouderling Brenda Stoffer 
 
Muzikale bijdrage: ‘How beautiful are the feet" uit de Messiah (Händel) 
(Charlotte en vader Bosch) 
 
Inzameling van de gaven, bestemd voor MS-fonds 

Samenzang lied 374 (ev.ldb.) 
O Heer mijn God, wanneer ik in 
verwond’ring 
de wereld zie die U hebt voort- 
gebracht 
Het sterrenlicht, het rollen van de 
donder 
heel dit heelal, dat vol is van uw 
kracht 

 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer 
mijn God  
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer 
mijn God 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
 
 
 
Als ik bedenk hoe Jezus zonder 
klagen  
tot in de dood gegaan is als een 
lam 
Sta ik verbaasd, dat hij mijn schuld 
wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op 
zich nam 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer 
mijn God 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
 
 

  

O Lord, my God 
 O Lord, my God, when I in 
 awesome wonder 
 Consider all the worlds Thy  
 Hands have made 
 I see the stars, I hear the rolling 
 thunder 
 Thy power throughout the  
 universe displayed 
 
 Then sings my soul, my Saviour 
 God, to Thee 
 How great Thou art, how great 
 Thou art 
 Then sings my soul, my Saviour 
 God, to Thee 
 How great Thou art, how great 
 Thou art 
 
 And when I think of God, His Son 
 not sparing 
 Sent Him to die, I scarce can take  
 it in 
 That on the Cross, my burden 
 gladly bearing 
 He bled and died to take away  
 my sin 
 
 Then sings my soul, my Saviour 
 God, to Thee 
 How great Thou art, how great 
 Thou art 

 
 



 
 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer 
mijn God 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 

 
 
Als Christus komt met majesteit en 
luister  
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk 
zal dat zijn 
Dan zal ik vol aanbidding voor 
Hem buigen  
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe 
groot zijt Gij 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer 
mijn God  
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer 
mijn God 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
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Then sings my soul, my Saviour 
God, to Thee 
How great Thou art, how great 
Thou art 
 
When Christ shall come with 
shout of acclamation 
And lead me home, what joy shall 
fill my heart 
Then I shall bow with humble 
adoration 
And then proclaim, my God, how 
great Thou art 
 
Then sings my soul, my Saviour 
God, to Thee 
How great Thou art, how great 
Thou art 
Then sings my soul, my Saviour 
God, to Thee 
How great Thou art, how great 
Thou art

Zegen 
 
Het bruidspaar verlaat de kerk, wij volgen, waarbij we luisteren naar  
'The Call' van Regina Spektor 
 
 

                                                     

 
                                                     
      

        


