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Inleidend orgelspel: 

Binnenkomst bruidspaar:

Welkom

Lied: Breng ons samen - Combo

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 zicht 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!

Stil gebed



Votum en groet

Lied: Liefde is weer durven dromen  - Combo en orgel

1.      Liefde is weer durven dromen 
         van de warme zonneschijn, 
         in een huis van samen wonen 
         veilig en gelukkig zijn.
         Blijven gaan met nieuwe ogen
         zien wat niemand anders ziet,
         tranen huilen, tranen drogen
         en weer verder met een lied.

2.      Telkens weer elkaar ontmoeten 
         niet verdwalen in de nacht, 
         handen die je warm begroeten 
         woorden waarop wordt gewacht. 
         Samen om een zegen vragen
         om een teken van omhoog,
         dat de liefde alle dagen 
         ons zal dragen in geloof

Gebed bij de opening van de Bijbel

Schriftlezing: Prediker 4: 9-12

Twee zijn beter dan een, omdat zij een goede beloning hebben bij
hun zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer
op; maar wee de ene die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
Ook indien er twee neerliggen, zullen zij warm worden, maar hoe
zal één alleen warm worden? Kan iemand er een overweldigen,
twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig
snoer wordt niet spoedig verbroken.

1 Corinthe 13 

Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak,
maarhad de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende
cimbaalDe liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet
afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst nie-
mands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij



rekent het kwade niet toe. Zij is niet blij over ongerechtigheid,
maar zij is blij met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer;
maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen ver-
stommen; kennis, zij zal afge daan hebben. Want onvolkomen is ons
kennen en onvolkomen ons profeteren. Maar, als het volmaakte
komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een
kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.
Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van
aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik
ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan: Geloof,
hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Lied: Amazing grace- Combo

Amazing Grace, How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
T’was blind but now I see

T’was Grace that taught my heart to fear
And Grace, my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

Through many dangers, toils and snares
We have already come.
T’was grace that brought us safe thus far
And grace will lead us home,

Amazing grace, Howe Sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
T’was blind but now I see

Standaard vertaling:

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.

Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.

Overdenking

Orgelspel

Gezang 218: (bew.) Combo met orgel

1.      Dank u voor ied’re nieuwe morgen
         Dank u voor dit nog nieuwe paar
         Dank u zij zullen alle zorgen 
         delen met elkaar.

2.      Dank u dat zij elkaar beminnen
         Dank u want liefde komt van U
         Dank U dat zij met U beginnen
         geef Uw zegen nu.

3.      Dank U zij gaan nu samen leven
         Dank U sta U hen altijd bij,
         Dank U opdat in al hun streven
         liefde hoofdzaak zij.

5.      Dank U U Uw liefde kent geen grenzen
         Dank U, U bracht ons bij elkaar,
         Dank U oh God wij willen danken 
         voor dit huw’lijkspaar



Formulier: 

Wij zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van Tim Hartman
en Nelleke Minnaard voor Gods aange zicht te beves tigen en om
met hen en voor hen Zijn zegen te vragen.
De kerk van Jezus Christus belijdt dat het huwelijk een door God
geschonken mogelijkheid is: een gemeenschap voor het hele leven,
waarin het aan twee mensen gegeven wordt elkaar te verblijden
en te dienen, liefde en trouw te schenken en te ontvangen, in voor-
spoed en tegenspoed.
Wanneer een man en een vrouw hun verbond sluiten in de naam
van de Heer spreken zij tezamen uit dat zij elkaar in liefde volledig
willen toebehoren en trouw terzijde staan in alle dingen. 
Samen zullen zij zoeken naar de wil van God met hun leven. Samen
zullen zij hun taak verrichten en zorgen voor hun gezin. Samen
zullen zij de kinderen die hun worden toevertrouwd voorgaan in
het leven met de Heer en Zijn gemeente. Samen zullen zij hun opdracht
in de samenleving aanvaarden als man en vrouw, als mensen op
weg naar de toekomst van God. Hun verbondenheid met elkaar is
een gelijkenis van het verbond tussen Christus en zijn gemeente.
Daarom, bruid en bruidegom, zullen jullie elkaar liefhebben, zoals
Christus zijn gemeente heeft liefgehad. Zoals Christus zich aan zijn
gemeente heeft gegeven, zo zullen jullie elkaar in liefde dienen, in
wijsheid leiden en helpen, in geduld elkaar aanvaarden en vergeven.
Alle dingen zullen jullie met elkaar delen, zonder de ander de vrijheid
te ontnemen.
In alle omstandigheden zullen jullie elkaar terzijde staan zonder
de ander te overheersen of slaafs te volgen.
Een hechte gemeenschap zullen jullie vormen, maar evenzeer zullen
jullie beseffen dat jullie gezin deel is van een groter geheel; jullie
zullen dus openstaan voor verantwoordelijkheden buiten eigen huis.
Jullie taken zullen jullie verrichten en elkaar daarbij hel pen, maar
evenzeer zullen jullie ervoor zorgen dat rust en vreugde hun plaats
krijgen en het leven als geschenk ervaren wordt.
Zo zullen jullie elkaar bewaren in de dienst van de Heer, die zichzelf
aan ons heeft verbonden en ons roept tot het grote bruiloftsfeest.



Lied: When I say, I do - Combo

There must be a God, I believe it’s true.
Cause I can see His love, when I look at you.
And he must have a plan for this crazy life.
Because He brought you here and placed you by my side.

And I have never been so sure of anything before
Like I am in this moment here with you
Now for better or for worse are so much more than only words
And I pray everyday will be the proof
That I mean what I say when I say ’I do’
Yeah I mean what I Say when I say ’I do’

You see these hands you hold, will always hold you up
When the strength you have just aint strong enough
And what tomorrow brings, only time will tell
But I will stand by you in sickness and in health

Cause I have never been so sure of anything before
Like I am in this moment here with you
And now ’for better or for worse’
Are so much more than only words
And I pray every day will be the proof
That I mean what I say when I say ’I do’
Ya I mean what I say when I say

Take my hand and take this ring
And know that I will always love you through anything.

And as the years march on like a beating heart
I will live these words ’til death do us part’

Cause I have never been so sure of anything before
Like I am in this moment here with you
And now for better or for worse
Are so much more than only words
And I pray everyday will be the proof
That I mean what I say when I say ’I do’
Ya I mean what I say when I say ’I do’



Standaard vertaling:
Er moet een God zijn, ik geloof dat het waar is
Omdat ik Zijn liefde kan zien, als ik naar je kijk
En hij moet een plan hebben voor dit gekke leven
Omdat Hij je hier bracht en je aan mijn zijde plaatste

En ik ben nog nooit zo zeker geweest van iets hiervoor
Zoals ik in dit moment hier bij jou ben
Nu voor beter of slechter zijn zoveel meer dan alleen woorden
En ik bid dat elke dag het bewijs zal zijn
Dat ik meen wat ik zeg als ik zeg ’ik doe’
Ja, ik bedoel wat Ik zeg als ik zeg ’ik doe’

Je ziet de handen die je vasthouden, zullen je altijd ondersteunen
Als je zelf geen kracht meer hebt.
Als de kracht die je hebt gewoon niet sterk genoeg is
En wat morgen brengt, alleen de tijd zal het leren
Maar ik zal je bijstaan   in ziekte en in gezondheid

Want ik ben nog nooit zo zeker van iets geweest
Zoals ik in dit moment hier bij jou ben
En nu ’voor beter of slechter’
Zijn zoveel meer dan alleen woorden
En ik bid dat elke dag het bewijs zal zijn
dat ik meen wat ik zeg als ik zeg ’ik doe’ Ja,
ik bedoel wat ik zeg als ik zeg

Neem mijn hand en neem deze ring
en weet dat ik altijd van je zal houden door wat dan ook.

Huwelijksvragen:
Tim, verklaar je voor God en zijn gemeente, dat je genomen hebt
en neemt als je vrouw Pieternella Elisabeth Minnaard en beloof je,
dat je haar nimmer zult verlaten in goede noch kwade dagen,  in
rijk dom noch armoede, in ziekte noch gezond heid, tot de dood scheiding
tussen jullie beiden zal maken. Beloof je dat je haar in liefde zult
begeleiden, res pectvol met haar zult leven, haar trouw zult zijn en
dienen. Beloof je dat je je zult inspannen om als man met deze
vrouw te leven tot eer van God, tot zegen van de wereld, hooghoudend
de naam van Jezus?
Wat is daarop jouw antwoord?



Nelleke, verklaar je voor God en zijn gemeente, dat je genomen
hebt en neemt als je man Tim Hartman en beloof je, dat je hem
nimmer zult verlaten in goede noch kwade dagen,  in rijk dom noch
armoede, in ziekte noch gezond heid, tot de dood scheiding tussen
jullie beiden zal maken. Beloof je dat je hem in liefde zult begeleiden,
res pectvol met hem zult leven, hem trouw zult zijn en dienen. 
Beloof je dat je je zult inspannen om als vrouw met deze man te
leven tot eer van God, tot zegen van de wereld, hooghoudend de
naam van Jezus?
Wat is daarop jouw antwoord?

Ringwisseling

Gebed en zegen 

Lied: Gebed om zegen  - Combo

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



Vraag aan de gemeente

         Wilt u met hen de weg vervolgen die zij gekozen hebben, met 
         woord, daad en gebed?
         Wat is daarop uw antwoord?

Gezang 415: 1 combo met orgel 

1.      Zegen hen Algoede,
         neem ons in uw hoede
         en verhef uw aangezicht
         over ons en geef ons licht

Overhandiging Huwelijksbijbel, -kaars, -kaart

Lied: You raise me up - Combo

When I am down, and, oh, my soul, so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am… 

Standaard vertaling:

Als ik neerslachtig ben, en, oh, mijn ziel, zo moeAls er problemen
komen, en mijn hart belast wordt
Dan ben ik stil en wacht hier in de stilte
Tot je een poosje bij me komt zitten



Je tilt me   op, zodat ik op bergen kan staan
Je tilt me   op om op stormachtige zeeën te lopen
Ik ben sterk als ik op je schouders sta
Je tilt me   op tot meer dan ik kan zijn

Je tilt me   op, zodat ik op bergen kan staan
Je tilt me   op om op stormachtige zeeën te lopen
Ik ben sterk als ik op je schouders sta

Je tilt me   op tot meer dan ik kan zijn
Je tilt me   op, zodat ik op bergen kan staan

Je tilt me   op om op stormachtige zeeën te lopen
Ik ben sterk als ik op je schouders sta
Je tilt me   op tot meer dan ik kan zijn
Je tilt me   op, zodat ik op bergen kan staan

Je tilt me   op om op stormachtige zeeën te lopen
Ik ben sterk als ik op je schouders sta
Je tilt me   op tot meer dan ik kan zijn
Je tilt me   op tot meer dan ik kan zijn

Collecte

Dankgebed, afgesloten met gezamenlijk “Onze Vader..”

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw
Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op
aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons
niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het
Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen

Slotlied:  Love shine a light -Combo

Love shine a light in every corner of my heart 
Let the love light carry, let the love light carry 
Light up the magic in every little part let our love 
Shine a light in every corner of our hearts 



Love shine a light in every corner of my dream 
Let the love light carry, let the love light carry 
Like the mighty river flowing from the stream 
Let our love shine a light in every comer of our dreams 

And we’re all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters in every little part 
Let our love shine a light in every corner of our hearts 

Love shine a light in every corner of the world 
Let the… 

Standaard vertaling:

Liefde laat een lichtje schijnen
tot in ieder hoekje van m’n hart
Laat het liefdeslicht steun geven
laat het liefdeslicht steun geven
en de magie oplichten tot in het kleinste deel,
Laat onze liefde een lichtje doen schijnen
tot in ieder hoekje van ons hart,

Liefde laat een licht schijnen tot in ieder hoekje van m’n droom
laat het liefdeslicht steun geven
laat het liefdeslicht steun geven
als de machtige rivier
die vanuit de beek stroomt
Laat onze liefde een lichtje doen schijnen
tot in ieder hoekje van onze dromen

En we laten allemaal gezamenlijk een lichtje schijnen
schijnen allemaal een lichtje om onze weg te verlichten
Broeders en zusters
tot in elke kleinste uithoek
laat onze liefde een lichtje doen schijnen
tot in ieder hoekje van ons hart



Liefde laat een lichtje schijnen tot in iedere hoek van de wereld,
laat het liefdeslicht steun geven
laat het liefdeslicht steun geven
en de magie oplichten
voor alle meisjes en jongens
Laat onze liefde een lichtje doen schijnen
tot in iedere hoek van de wereld

Zegen

Orgel: Uitleidend orgelspel


