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Binnenkomst bruidspaar
Welkom
Samenzang: Ps. 146: 1 Nieuwe Berijming Liedboek (staande)
1.

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing Die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

Stil gebed, votum en groet (staande)
Luisterlied: Sela, U brengt ons samen
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.
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.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Gebed
Schriftlezing: Psalm 146 (HSV vertaling) De HEERE is getrouw
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Halleluja!
Mijn ziel, loof de HEERE.
Ik zal de HEERE loven in mijn leven,
ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.
Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is.
Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem;
op die dag vergaan zijn plannen.
Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,
Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is;
Die voor eeuwig de trouw bewaart,
Die de onderdrukten recht doet, Die de hongerigen brood geeft.
De HEERE maakt de gevangenen los,
de HEERE opent de ogen van de blinden.
De HEERE richt de gebogenen op,
de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.
De HEERE bewaart de vreemdelingen,
Hij houdt wees en weduwe staande,
maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.
De HEERE zal voor eeuwig regeren;
uw God, Sion, is van generatie op generatie. Halleluja!

Verkondiging over Psalm 146: 5
Samenzang: Ps. 146: 3, 4 Oude Berijming
3.

Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.
4.

't Is de HEER, wiens alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig uit den hogen
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.

Huwelijksformulier
Formulier voor de bevestiging van het Huwelijk
Voor de overheid, als dienares van God, is het huwelijk van Patrick van
Houte en Jeanine Nieuwdorp gesloten. Het is goed dat het huwelijk van
de gelovigen ook in de samenkomst van de gemeente wordt bevestigd
en dat Gods zegen erover wordt gevraagd. Daarom zijn we hier als
gemeente bijeen. Laten we samen luisteren naar wat de Bijbel over
het huwelijk zegt.
God zegt in Zijn Woord, dat Hij man en vrouw geschapen en voor elkaar
bestemd heeft. Hij heeft het huwelijk gegeven als een gave en opdracht
en zijn zegen erover beloofd. Want God, Die alles schiep, schiep de
mens naar Zijn beeld. Hij zei: “Het is niet goed dat de mens alleen is;
Ik zal een hulp voor hem maken, als iemand tegenover hem. Daarom
zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten,
en zij zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zei tot hen:
Weest vruchtbaar en wordt talrijk.”

Overeenkomstig dit Woord is het huwelijk een totale levensgemeenschap
van één man en één vrouw die aangegaan wordt voor het leven, als
een verbond van liefde en trouw. Op deze wijze wordt het kostbare
geschenk van seksualiteit beschermd en worden losbandigheid en
ontrouw tegen gegaan.
Jullie zijn voortaan in unieke zin verbonden aan elkaar, vormen samen
een eenheid en zijn wederzijds verantwoordelijk. Het is jullie gegeven
elkaar te verblijden en te dienen; elkaar liefde en trouw te schenken
en die te ontvangen.
Het huwelijk als goede gave van God is door de zondeval geschonden.
Maar God, Die zeer barmhartig is, heeft het huwelijk in stand gehouden
en Zijn zegen laten voortduren. Daarom heeft onze Heere Jezus Christus
het huwelijk als instelling van God geëerd door aanwezig te zijn op de
bruiloft te Kana en door het wonder dat Hij daar verrichtte. Ook heeft
Hij de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen Hij zei: “Wat God
samengevoegd heeft, laat een mens dat niet scheiden.” Het is Gods
bedoeling dat man en vrouw elkaar voor altijd trouw blijven. Om dit
te volbrengen, is het noodzakelijk dat het huwelijk niet alleen aan het
begin, maar ook voortdurend geheiligd wordt door het Woord van God
en het gebed.
We moeten het huwelijk dan ook niet lichtvaardig aangaan, maar weloverwogen, eerbiedig en dankbaar, in liefdevol ontzag voor de Heere.
Deze gemeenschap voor het leven mag een vreugde zijn, waarin jullie
als man en vrouw in trouw elkaar liefhebben en toegewijd en hulpvaardig voor elkaar leven. Door de zonde ondervinden ook de gehuwden
veel tegenslag en verdriet. Toch mogen jullie op grond van Gods
beloften ook dan zeker zijn van de goedheid en hulp van de Heere.
Het is goed te weten met welk doel de Heere God het huwelijk heeft
ingesteld:
-De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw in oprechte
liefde aan elkaar verbonden zijn en daarom elkaar in vreugde toebehoren,
elkaar trouw zullen helpen in alles wat tot het tijdelijke én eeuwige
leven behoort.

-De bedoeling is in de tweede plaats, dat door het huwelijk het menselijke
geslacht en ook de kerk wordt voortgezet en dat de ouders, wanneer
kinderen aan hen worden toevertrouwd, die kinderen zullen opvoeden
en voorleven in de kennis en dienst van de Heere. Samen zullen jullie
het huwelijk trouw leven overeenkomstig de wil van God met een
goed en gerust geweten en jullie lichaam –dat een tempel is van de
Heilige Geest– zuiver bewaren.
Vandaag sluiten jullie als man en vrouw een huwelijksverbond. Daarmee
spreken jullie uit dat jullie elkaar overeenkomstig het evangelie van
Jezus Christus zullen liefhebben. In de Bijbel wordt het huwelijk vergeleken
met de eenheid tussen Christus en Zijn gemeente. Laat jullie relatie
daarvan een afspiegeling zijn:
– Bruidegom, heb je vrouw zo lief, zoals Christus Zijn gemeente heeft
liefgehad door Zijn leven voor haar over te geven. Zet je volledig voor
haar in, door haar te dienen, te leiden, te troosten en te beschermen.
Je zult als priester leiding geven aan je gezin.
– Bruid, heb je man lief, zoals de gemeente aan Christus verbonden is
tot een hechte eenheid. Volg hem in het dienen van de Heere. Help
en respecteer hem in de plaats die God hem geeft. Laat de vrucht van
de Geest je sieraad zijn.
In alle omstandigheden zullen jullie elkaar terzijde staan zonder de
ander te overheersen, of slaafs te volgen. Heb hoogachting voor elkaar
uit eerbied voor Christus.
Samen zullen jullie zoeken naar de wil van God voor het leven. Samen
zullen jullie trouw en met toewijding jullie taken verrichten en zorgen
voor jullie gezin. Jullie gezin zal deel zijn van een groter geheel. Jullie
zijn geroepen jullie gezin een bouwsteen te laten zijn in de gemeente
en in de samenleving en voor allen die in nood zijn.
Blijf trouw en teder. Aanvaardt elkaar, zoals God ons wil aanvaarden:
in vergevensgezindheid. Sluit je hart nooit af voor elkaar, want dan
raakt je gebed tot God verstoord. Leef dagelijks in ontzag voor God en
bewaar elkaar bij het dienen van Jezus Christus. Hij wil jullie in dit leven
wil toeleiden naar Zijn grote bruiloftsfeest.
Van de gemeente mogen jullie verwachten dat zij voor jullie zal bidden

en jullie zal blijven ondersteunen.
Beloof elkaar nu liefde en trouw; in geloof dat de God, Wiens hulp en
liefde nooit zal vergaan, jullie zal zegenen.
Samenzang: Schriftberijming 28: 1, 2
1

De grote dag breekt weldra aan,
het einde van de tijd.
Weest nuchter hier in uw bestaan
en houdt in de gebeden aan
in hoge waakzaamheid.
2

Van liefde zij uw hart vervuld,
een vuur, nooit uitgewoed.
Een liefde die verdraagt en duldt,
de zonden toedekt en de schuld
elkaar vergeven doet.

Aﬂeggen huwelijksbeloften
Samenzang: Ps. 134: 2, 3 Oude Ber.
2.

Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER.
3.

Bevestiging en zegen

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Samenzang: Opw. 710 (aangepaste tekst: Zegenlied*) (staande)
Zegen hen op de weg die zij nu gaan
Zegen hen op de plek waar zij gaan staan
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt
O God zegen hen alle dagen lang!
Vader maak hen tot een zegen
ga hen niet voorbij
regen op hen met Uw Geest Heer
Jezus wees voor hen
als de Bron van leven
die ontspringt diep in hen
Breng een stroom van zegen
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen
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 Uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij
Van Uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Aanbieden trouwbijbel

Dankgebed en voorbede
Samenzang: Oud Liedboek, gezang 293: 1a+3b, 4 (staande)
1a3b Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
4.

Zegen (staande)

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

