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Welkom
Votum en groet
Zingen Opwekking 167
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
De weg van god is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt
Prijs 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
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer
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Gebed
Schriftlezing
Prediker 4: 7-12
Ik vestigde mijn aandacht op nog iets anders onder de zon, en ook
dat is leegte. Iemand is helemaal alleen. Hij heeft zelfs geen zoon
of broer, maar toch zwoegt hij almaar door en wordt zijn dorst
naar rijkdom nooit gelest. Voor wie beult hij zich zo af en ontzegt
hij zich de genoegens van het leven? Ook dat is enkel leegte en
een trieste zaak. Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn,
want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee
vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem
weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is
beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been
helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar,
maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? En
iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij
aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een
koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te
trekken.
Jeremia 29:11
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie
geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle
toekomst geven.
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Zingen opwekking 194
U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
Wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
Wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
Dan bindt het ons saam,
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
Dan bindt het ons saam,
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Preek
We luisteren naar ‘You Say’ (Lauren Daigle)
Lezen van het huwelijksformulier
Zingen Lied 791
Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.
Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
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Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.
Liefde laat zich voluit schenken,
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken,
waarop wij Uw gasten zijn.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft,
over ons: wil ons genezen,
bron van Liefde, Liefde zelf.
Huwelijksbeloften
Henk van Dam, aanvaardt u uw vrouw, Sandra Janssen, als een
geschenk uit Gods hand en wilt u haar naar het evangelie
liefhebben en trouw zijn, in goede en kwade dagen, in rijkdom en
armoede, in gezondheid en ziekte, zo lang als u beiden zult leven?
Ja, van harte.
Sandra Janssen, aanvaardt u uw man, Henk van Dam, als een
geschenk uit Gods hand en wilt u hem naar het evangelie
liefhebben en trouw zijn (in goede en kwade dagen, in rijkdom en
armoede, in gezondheid en ziekte, zo lang als u beiden zult
leven)?
Ja, van harte.
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Uitwisselen van de ringen
Zegen
We zingen het bruidspaar staande toe: psalm 134 : 3
Dat ‘s Heren zegen op u daal
Zijn gunst uit Sion u bestraal
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer
Looft, looft dan aller heren HEER.
Ouderling overhandigt de huwelijksbijbel.
We luisteren naar ‘Jealous of the angels’ (Donna Taggart)
Dankgebed en Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede
in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
Leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Amen
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Zingen Opwekking 428
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ‘t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
Zegen
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