Liturgie voor de huwelijksbevestiging van
Dennis Esselink en Laura Koopman
op 27 mei 2021 in de Hervormde dorpskerk te IJsselmuiden

Voorganger: ds. M. van Dam
Muzikale medewerking: Marcel, Julie-Ann, Jennica en
Gijsbrecht
Ouderling van dienst: Henk Vahl
I.v.m. de coronamaatregelen is er alleen samenzang aan het
einde van de dienst, de rest van de liederen zingen we in ons
hart mee met de muzikanten.

Inleidende muziek
Bij binnenkomst van de bruid gaan we (indien mogelijk) staan

Stil gebed
Votum en groet
Zingen: ‘Heer, ik kom tot U’ OTH 273
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.
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

(Refrein) 2x
Slot:
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 150 vers 1
1 Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden;
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.
Gebed
Schriftlezing
Jozua 1
1 Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de
HEERE, dat de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de
dienaar van Mozes, zei:
2 Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze
Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen,
de Israëlieten, ga geven.
3 Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven,
overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb.
4 Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier,

de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de
Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn.
5 Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw
leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal
u niet loslaten en u niet verlaten.
6 Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik
hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten
nemen.
7 Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te
handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn
dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of
naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u
gaat.
8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u
moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult
handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat.
Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult
u verstandig handelen.
9 Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik
niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u,
overal waar u heen gaat.
10 Toen gebood Jozua de beambten van het volk:
11 Ga midden door het kamp en gebied het volk: Maak
proviand voor u klaar, want nog binnen drie dagen zult u deze
rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om
het land in bezit te nemen dat de HEERE, uw God, u geeft om
in bezit te nemen.
Zingen ‘Samen in de naam van Jezus’ OTH 360
Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.
Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn
gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!
Preek
Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet
en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u,
overal waar u heen gaat. Jozua 1:9

Zingen: Psalm 27:1a,7b
God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
Hij is de HEER', Die hulp verschaft in nood;
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen;
Hij is 't, Die mij beveiligt voor den dood.
Wacht op den HEER', godvruchte schaar, houd moed;
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht; verlaat u op den HEER'.
Lezing van het huwelijksformulier
Bevestiging van het huwelijk

Wederzijdse trouwbeloften
Zingen Ps. 134:2
2 Heft uwe handen naar omhoog;
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER'.
Huwelijkszegen
Samenzang: (staande) Ps. 134:3
3 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'.
Overhandiging van de huwelijks-Bijbel door ouderling
Dankgebed
Samenzang: ‘gebed om zegen’ OTH 167
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.
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 uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Zegen
Uitleidende muziek (you raise me up)

