Inleidende muziek
Binnenkomst bruidspaar Ons liefdeslied – JES Music
Zingen: Laat ons samen één zijn – Sela
Heer, U bent één: El Elohim,
als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
die er altijd is geweest.
Drieënig God, U maakt ons één,
als kerk die van vergeving leeft.
U brengt ons samen, U alleen,
door de eenheid van de Geest.
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;
voor de glorie van uw naam.
Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar
door Jezus Christus onze Heer,
die ons lief heeft en aanvaardt.
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;
voor de glorie van uw naam.
Welkom
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 121 (Opwekking 640)
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.
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 25:2 (The Psalm Project)
Heere, maak mij Uwe wegen door Uw woord en Geest bekend.
Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen g’Uw treden wendt.
Leid mij in Uw rechte leer.
Laat mij trouw Uw wet betrachten.
Want U bent mijn heil, o Heer,
K’ blijf U al de dag verwachten.
Gebed
Schriftlezing Kol. 3:1-17
1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de
rechterhand van God zit.
2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
3. want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard
worden in heerlijkheid.
5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de
hebzucht, die afgoderij is.
6. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.
7. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde.
8. Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw
mond.
9. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,
10. en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld
van Hem Die hem geschapen heeft.
11. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en
vrije, maar Christus is alles en in allen.
12. Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van
ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
13. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft;
zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
14. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.
15. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en
wees dankbaar.
16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs
elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw
hart.
17. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus,
terwijl u God en de Vader dankt door Hem.
Zingen: Psalm 100:1 en 4
Juich, aarde, juich alom de HEER;

dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
komt, nadert voor Zijn aangezicht;
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.
Verkondiging
Trouwtekst: Kol. 3:14. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.

Zingen: Hoe groot is Uw trouw, o Heer – Opwekking 708
Kom, zing voor de Heer,
Die eeuwig regeert,
Die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
Onpeilbaar goed;
Zijn Woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand.
(2x)
De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'
Alles verandert,
Maar U blijft gelijk;
Uw koninkrijk kent geen eind.
En wat U beloofd hebt,
Dat zal U ook doen;
Uw trouw is voor altijd.
Wij vertrouwen U altijd.
De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'
Van generatie tot generatie
Nooit liet U ons in de steek.
Gisteren en vandaag steeds dezelfde,
Die was, die is en die komt.
De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'

(2x)
Lezing van het huwelijksformulier
Bevestiging van het huwelijk
Zingen: Psalm 134:2 (terwijl het bruidspaar knielt)
Heft uwe handen naar omhoog,
slaat naar het Heiligdom uw oog,
en knielt eerbiedig voor Hem neer:
looft, looft nu aller heren Heer'!
Inzegening van het huwelijk
De Vader der barmhartigheid, Die jullie door Zijn genade tot dit heilig huwelijk geroepen heeft, Hij
verbinde jullie in oprechte liefde en trouw, en geve jullie Zijn zegen. Amen.
Zingen: Psalm 134:3 (staande)
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'!
Gebed
Overhandiging van de huwelijksbijbel
Zingen: Zo zegent Hij jou (Opwekking 746)
De God van de vrede
Geeft jou zijn zegen
Op alle wegen
Die je zult gaan
Wanneer het meevalt
Of soms ook tegen
Bij zon en bij regen
Zal Hij naast je staan
Hij is als een schaduw
Die met je meegaat
Jou nooit alleen laat
Want Hij is trouw
Ontvang nu de vrede
En de genade
Van God, onze Vader
Zo zegent Hij jou
Zegen
Zingen: Juicht, want Jezus is Heer/Hij is verheerlijkt (Sela)
Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft;

Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard'
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.
Wij verhogen U, Heer Jezus;
Elke knie zal buigen voor uw troon.
Wij verhogen U, Heer Jezus;
Niemand is als U, nee, niemand is als U.
Uitleidende muziek

