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Bij binnenkomst luisteren we naar het lied:  
 
Laat het feest zijn in de huizen 
 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat. 
 Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. 
 In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied, overal. 
 In de hemel en op aarde, als uw glorie, komen zal. 
 
 Laat uw licht zien in het duister, als wij buigen voor het kruis. 
 Laat uw heerlijkheid verschijnen in de wereld, in ons huis. 
 In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied, overal. 
 In de hemel en op aarde, als uw glorie, komen zal 
 
 Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja 
 
 In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied, overal. 
 In de hemel en op aarde, als uw glorie, komen zal. 
 In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied, overal. 
 In de hemel en op aarde, als uw glorie, komen zal. 
 In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied, overal. 
 In de hemel en op aarde, als uw glorie, komen zal. 
 
Woord van welkom 
 
Aanvangswoorden 
 
Wees mijn verlangen 
 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
 leer mij U kennen in vreugde en smart. 
 Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
 wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
 bij U te wonen is al wat ik wens, 
 met als beloning dat ik op U lijk; 
 Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
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 Hemelse Koning, die ’t kwaad overwon, 
 als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
 stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
 gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
 
Gebed 
 
Voetstap: Seven 
 Ik staar naar het strand en zie de branding, 
 een eindeloos spel van zand en zee. 
 Daar loopt een dubbel voetspoor Heer, op mijn weg. 
 Waar ik ook liep, U ging steeds mee. 
 Zo wandelden wij langs heel mijn leven, 
 de dagen die kwamen en u ziet 
 twee sporen lopen zij aan zij, al die tijd, 
 Heer U verliet mijn leven niet. 
 Tot aan het begin van donkere dagen, 
 Heer waar was U toen ik was gestrand. 
 Want daar waar mijn wereld explodeerde, 
 daar zie ik maar één spoor in het zand. 
 Maar kijk nou eens goed naar toen je viel, want 
 die voetstappen zijn de jouwe niet. 
 We trokken steeds op aan elkaars zij, heel de weg 
 en dat zijn de sporen die je ziet. 
 Tot aan het begin van donkere dagen, 
 Ik droeg je toen jij moe was gestrand, 
 en daar waar je voeten het begaven, 
 daar staat mijn spoor diep in het zand. 
 Tot aan het begin van donkere dagen, 
 Ik droeg je toen jij moe was gestrand, 
 en daar waar je voeten het begaven, 
 daar staat mijn spoor diep in het zand, 
 daar staat mijn spoor diep in het zand. 
 
Bijbellezing: Lucas 24 vers 13 t/m 35 
 
Overweging 
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Nooit meer alleen (Opwekking 698) 
 Ook al gaat mijn weg door een diep dal van duisternis heen, 
 Uw liefde drijft de angst uit in mij. 
 Ook al loop ik vast, overvallen door een hevige storm, 
 ik keer niet om want U bent nabij. 
 En ik vrees geen gevaren meer, met mijn God steeds aan mijn zij. 
 Voor wie zou ik nog vrezen? Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij! 
 Nooit meer, nooit meer alleen, loop ik door de stormen heen. 
 Nooit meer, nooit meer alleen, op de berg of in de dalen. 
 Nooit meer, nooit meer alleen, Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
  
 En ik zie al de glans in de verte, van het stralende licht, 
 dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht. 
 Maar tot aan die dag, dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
 is U te kennen al wat ik wil. 
 En ik vrees geen gevaren meer, met mijn God steeds aan mijn zij. 
 Voor wie zou ik nog vrezen? Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij! 
 Nooit meer, nooit meer alleen, loop ik door de stormen heen. 
 Nooit meer, nooit meer alleen, op de berg of in de dalen. 
 Nooit meer, nooit meer alleen, Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
 
 Ja, ik zie al de glans in de verte, van het stralende licht. 
 Maar tot aan die dag, dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
 blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen! 
 Ja, ik zie al de glans in de verte, van het stralende licht. 
 Maar tot aan die dag, dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
 blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen! 
 Nooit meer, nooit meer alleen, loop ik door de stormen heen. 
 Nooit meer, nooit meer alleen, op de berg of in de dalen. 
 Nooit meer, nooit meer alleen, Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
 Nooit meer, nooit meer alleen, loop ik door de stormen heen. 
 Nooit meer, nooit meer alleen, op de berg of in de dalen. 
 Nooit meer, nooit meer alleen, Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
 Nooit meer, nooit meer alleen, loop ik door de stormen heen. 
 Nooit meer, nooit meer alleen, op de berg of in de dalen. 
 Nooit meer, nooit meer alleen, Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
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Inzegening van het huwelijk 
- inleidende woorden 
- beantwoorden van de huwelijksvragen 
- wisselen van de ringen 
- zegen 
 
(staande) Seven: De zegen 
 Heer, waar bent U, als ik het even niet meer weet, U vergeten ben? 
 Heer, waar bent U, als ik de weg zoek in mijn leven? 
 Heer, waar bent U, als ik zoek naar oost en west? 
 Als ik mij verlaten voel, Ik ben kwetsbaar en verzwakt, 
 Heer, waar bent U? 
 Zie ik kuilen op mijn pad, de verzoeking in mijn leven, 
 Heer, waar bent U? 
 Heer, ik vraag U om een zegen, sta mij bij op elk moment, 
 wandel met mij op mijn wegen, zegent U ook mij, zegen nu ook mij. 
 Heer, waar bent U, ik lijk te vallen in een gat, er komt geen einde aan. 
 Heer waar bent U als ik verdrietig ben en eenzaam? 
 Heer, waar bent U, als ik U vraag in mijn gebed? 
 Als ik mij verslagen voel, er is niemand die mij steunt, 
 Heer, waar bent U? 
 Zonder vreugde in mijn ziel, leef ik blijkbaar zonder zegen, 
 Heer, waar bent U? 
 Heer, ik vraag u om een zegen, sta mij bij op elk moment, 
 wandel met mij op mijn wegen, 
 zegent u ook mij, zegen nu ook mij. 
 Ik ben voor je om je de juiste weg te wijzen, 
 Ik ben naast je en ik sluit je in mijn armen, 
 Ik ben achter je en behoed je voor gevaar, 
 Ik ben onder je en ik vang je als je valt, 
 Ik ben in je, geef je kracht voor je verdrinkt, 
 Ik ben om je heen en zal altijd voor je vechten, 
 Ik ben met je, om je met vreugde te vervullen, 
 Ik ben boven je, ervaar de zegen van mijn hand. 
 Amen, Amen. 
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 Want Hij zegent ons, ga nu heen in vrede, 
 neem zijn zegen mee en leef uit zijn genade. 
 Want hij zegent ons, ga nu heen in vrede, 
 neem zijn zegen mee en leeft uit zijn genade. 
 Want hij zegent ons, ga nu heen in vrede, 
 neem zijn zegen mee en leef uit zijn genade. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Overhandiging huwelijksbijbel 
 
Groot is uw trouw o Heer 
 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. 
 
 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. 
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 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. 
 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. 
 
Zegen 
 
Bij het vertrek van het bruidspaar luisteren we naar: 
 
Wat de toekomst brengen mogen 
 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 de hemel kom. 

 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. 
 Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! 
 Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt: 
 neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind. 

 Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, 
 loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. 

Er is gelegenheid het bruidspaar te feliciteren. 


