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Orgelspel 

 

Binnenkomst bruidspaar 

 

Welkom 

 

Orgelspel : Refrein Evangelische Liedbundel nr. 471, met de woorden 

 

Weet je dat de Vader je kent?  

Weet je dat je van waarde bent? 

Weet je dat je een parel bent -  

een parel in Gods hand,  

een parel in Gods hand. 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Wij luisteren naar: Psalm 25 : 7  (oude berijming) 

 

       7 Gods verborgen omgang vinden 

zielen waar Zijn vrees in woont; 

't heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 

naar Zijn vreêverbond, getoond. 

d' Ogen houdt mijn stil gemoed 

opwaarts, om op God te letten: 

Hij, die trouw is, zal mijn voet 

voeren uit der bozen netten. 
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Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezingen: Colossenzen 3 : 12-17 (uit de NBG-vertaling) 

 

12 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, 

innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en 

geduld. 13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een 

tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, 

doet ook gij evenzo. 14 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band 

der volmaaktheid. 15 En de vrede van Christus, tot welke gij immers 

in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 

16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid 

elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en 

geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. 17 En 

al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren 

Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! 

 

Wij luisteren naar: Gezang 293 : 1 en 3 (Liedboek) 

 

       1 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! 
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       3 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 behandlen, 

dat alleen de weg niet vindt: 

neem mijn hand in uwe handen 

en geleid mij als een kind. 

 

Preek: “En de vrede van Christus, regere in uw harten” 

 

Wij luistern naar: Opwekking nr. 334 : 1 en 2/3 

 

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 

Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein;  Kom, Jezus kom, 

  vul dit land met Uw heerlijkheid. 

Kom Heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur. 

Zend Uw rivier, 

laat Uw heil heel de aard’ vervullen. 

Spreek Heer Uw woord:  

dat het licht overwint. 
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Heer, ‘k wil komen in Uw nabijheid. 

Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid. 

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein;  Kom, Jezus kom, 

   vul dit land met Uw heerlijkheid. 

Kom Heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur. 

Zend Uw rivier, 

laat Uw heil heel de aard’ vervullen. 

Spreek Heer Uw woord:  

dat het licht overwint. 

 

Huwelijksformulier 

 

Wij luisteren naar: Opwekking nr. 136 : 1 en 2 

 

       1   Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe, 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 
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       2   Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'Uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 

 

Vragen aan Lennart en Mandy 

 

Bruidspaar wordt verzocht te knielen 

 

Inzegening van het huwelijk  

 

Wij zingen vanuit ons hart in stilte het bruidspaar toe:  

Gezang 367 : 1 (Liedboek) 

 

Wij doen dit indien mogelijk staande 

 

       1   Wij bidden u Gods zegen toe. 

Neemt die eerbiedig aan 

hoe ook uw weg mag gaan. 

Nog kent geen mens het wat en hoe, 

gij moogt vertrouwend lopen: 

God doet de toekomst open. 

 

Overhandigen van de huwelijksbijbel door ouderling dhr. Van Vliet 
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Dankgebed en voorbeden 

 

Wij luisteren naar:  Evangelische Liedbundel nr. 270 : 1 en 2 

 

Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot aan het 

einde van de dienst. 

 

1     2 

Ga nu heen in vrede,   Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar,  ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden,   wat wij hier beleden 

samen met elkaar,   samen met elkaar. 

aan uw daag’lijks leven,  Neem van hieruit vrede, 

uw gezin, uw werk.   vrede mee naar huis, 

Wil u daaraan geven,   dan is vanaf heden 

dan bent u Gods kerk.  Christus bij u thuis. 

Ga nu heen in vrede,   Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar.  ga en maak het waar. 

 

Zegen 

 

Orgelspel 
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