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Bij binnenkomst van de bruid  en de kinderen  
(de bruidegom staat al voorin de kerk) luisteren we naar…….. 
’jij bent de liefde’ Guus Meeuwis (beeldscherm) 

geef mij je hand kijk in mijn ogen 
ik ben vol van iets die jij mij geeft 
heel mijn hart heb ik aan jou gegeven 
en zo zal het altijd zijn 
twijfel niet aan het geen wij samen delen 
en geloof me ik twijfel niet aan jou 
beloof me dat jij jezelf zult blijven 
het is goed zo verander niet voor mij 
 
voor mij ben jij de liefde voor mij 
voor mij ben jij het beste wat er is 
en niets meer dan ik zou willen 
jij bent alles voor mij 
 
geef mij je hand ik wil een zijn met je 
mijn plaats is hier bij jou voor heel mijn leven 
ik weet niet zeker of je weet wat je doet met mij 
soms krijg ik kippenvel van jou 
ik word elke dag weer verliefd op de zelfde vrouw 
en jij maakt me zo blij als je even naar me lacht 
tot aan mijn laatste adem tot aan mijn laatste herfst 
tot in de eeuwigheid zal jij het zijn 
 
voor mij ben jij de liefde voor mij 
voor mij ben jij het beste wat er is 
en niets meer dan ik zou willen 
 
en als het tegen zit wil ik dichter bij jou zijn 
en ik wil voor je zorgen jou pijn is mijn pijn 
niets te veel van mij voor jou jij bent het  
jij bent het voor mij ben jij de liefde 
zo onverklaarbaar ben jij ben jij ben jij 
voor mij ben jij het beste wat er is 
en niets meer dan ik zou willen 
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voor mij ben jij de liefde voor mij voor mij 
voor mij ben jij het beste wat er is 
en niets meer dan ik zou willen 
jij bent alles voor mij 

 
Aanvangswoorden 
 
Samenzang lied717 (opw., beeldscherm) 
 Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 
 voor de onzekerheid van morgen. 
 God omgeeft je steeds;  
 Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. 
 refrein:  

 God, U bent mijn God  
 en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. 
 Vredevorst, vernieuw  
 een vaste geest binnenin mij,  
 die rust in U alleen. 
 
 Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af; 
 dwars door het dal zal Hij je leiden. 
 Stil, vertrouw op Hem en hef je schild 
 tegen de pijlen van verleiding. (refr.) 

  
 Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los 
 de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
 Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (refr., 2x) 
 
Gebed 
 
Samenzang lied 599 (opw., pianobegeleiding) 
 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. 
 Hij zag je elk moment en telde elke traan. 
 Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
 Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
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En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 

 Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
 Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
 En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 refrein: 

 Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
 Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 
 De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
 Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt. 
 
 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
 Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
 Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
 En nu is alles klaar wanneer jij komt. (refr.2x) 
 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 

 
Bijbellezing: 1 Korinthiërs 13 
 
Samenzang lied 640 (opw., pianobegeleiding) 

 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
 waar komt mijn hulp vandaan? 
 Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
 die mij bij zal staan. 
 Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 
 U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
 U bent mijn beschermer die over mij waakt, 
 die niet sluimeren of slapen zal. 
 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 
 U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
 Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, 
 U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
 Mijn hulp is van U, Heer! 
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Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 

 waar komt mijn hulp vandaan? 
 Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
 die mij bij zal staan. 
 Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 
 U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
 U bent mijn beschermer die over mij waakt, 
 die niet sluimeren of slapen zal. 
 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 
 U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
 Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, 
 U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
 Mijn hulp is van U, Heer! 
 
 Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 
 U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
 U bent mijn beschermer die over mij waakt, 
 die niet sluimeren of slapen zal. 
 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 
 U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
 Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, 
 U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
 Mijn hulp is van U, Heer! 
 
 Mijn hulp is van U, Heer! 
 O, van U! 
 
Overweging 
 
Samenzang lied 488 (opw., pianobegeleiding) 

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.              
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 refrein: 

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. (refr.2x) 

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

 
Inzegening van het huwelijk 

 
- inleidende woorden 
- huwelijksbelofte 
- wisselen van de ringen 
- zegen 

 
Samenzang (staande): Gebed om zegen  
lied 710 (opw., pianobegeleiding) 

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.  
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Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 
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. 

 
Instrumentaal lied: ‘Thank You’ (beeldscherm) 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Overhandiging van de huwelijksbijbel 
 
Samenzang lied 553 (opw., beeldscherm)  

Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat, 
als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat.  
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refrein:  
In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied overal, 
in de hemel en op aarde, 
als u glorie, komen zal. 
 
Laat uw licht zien in het duister, 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat uw heerlijkheid verschijnen 
in een wereld, in ons huis. (refr.) 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelujah. (refr.2x) 
 

Zegen 
 

Bij het vertrek van het bruidspaar luisteren we naar: 
‘You raise me up’ (beeldscherm) 

Al voert mijn weg door diepe, duist’re dalen 
en zwaar mijn hart door zorgen overmand 
dan ben ik stil en wacht hier in de stilte 
tot u daar bent en reikt uw vaderhand 
U heft mij op, zodat ik sta op bergen 
U heft mij op, ja dwars door stormen heen 
Ik ben sterk, gij draagt mij op uw schouders 
U heft mij op, ik voel mij niet alleen 
U neemt mijn hand als ik dreig weg te zinken 
U neemt mij hand en trekt mij naar omhoog 
Ik hoor uw stem vol liefde en vertrouwen 
Gij voert mij mee tot aan de hemelboog 
U heft mij op, zodat ik sta op bergen 
U heft mij op, ja dwars door stormen heen 
Ik ben sterk, gij draagt mij op uw schouders 
U heft mij op, ik voel mij niet alleen 
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When I am down and, oh my soul, so weary 
When troubles come and my heart burdened be; 
Then, I am still and wait here in the silence 
Until you come and sit awhile with me. 
 
You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up, to walk on stormy seas 
I am strong, when I am on your shoulders 
You raise me up… To more than I can be 
You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up, to walk on stormy seas 
I am strong, when I am on your shoulders 
You raise me up… To more than I can be 
There is no life – no life without its hunger 
Each restless heart beats so imperfectly 
But when you come and I am filled with wonder 
Sometimes, I think I glimpse eternity 
You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up, to walk on stormy seas 
I am strong, when I am on your shoulders 
You raise me up… To more than I can be 
You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up, to walk on stormy seas; 
I am strong, when I am on your shoulders 
You raise me up… To more than I can be 
You raise me up… To more than I can be.. 

 
 
Er is gelegenheid het bruidspaar te feliciteren 
 

 


