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Als de bruid binnen wordt gebracht (gemeente staat)
OTH 362 U maakt ons één, U bracht ons tezamen.
U maakt ons één
U bracht ons tezamen
Wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één
U bracht ons tezamen
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.
U maakt ons één
U bracht ons tezamen
Wij eren en aanbidden U.
Woord van welkom
Zingen: Psalm 23; Opw. 121 De Heere is mijn Herder
1. De Heere is mijn Herder,
Mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen
In grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in rechte sporen
Om Zijns Naams wil.

2. Zelfs al ga ik door een dal
Van diepe duisternis,
Ik vrees geen kwaad,
Want Gij zijt bij mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
Voor de ogen van wie mij benauwen.
3. Gij zalft mijn hoofd met olie,
Mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid
Zullen mij volgen,
Al de dagen van mijn leven;
Ik zal in het huis des Heren verblijven
Tot in lengte van dagen
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Gezang 443 (Weerklank); Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige Naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw Naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige Naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw Naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Uw Naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Apostolische Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de
hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, Zijn
eniggeboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de
Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd,
gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; op de derde
dag is opgestaan uit de dood; opgevaren naar de hemel, waar
Hij zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader; en
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de
doden.
Ik geloof in de Heilige Geest
Ik geloof één heilige, algemene, Christelijke kerk, dat is de
gemeenschap der heiligen
Ik geloof de vergeving van de zonden,
De opstanding van het lichaam
En een eeuwig leven.
Amen.

Zingen: Gezang 439 (Weerklank); Heer, U bent mijn leven
1. Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw Woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
2. ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
één met God de Vader en verenigd met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk
3. Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,
en in uw vergeving leef ik nu
4. Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samenbracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
om het zaad te zijn van Gods rijk.
Gebed
Lezing uit de Bijbel: Hooglied 1:1-4 en 6:3a
1Het Hooglied, dat van Salomo is.

zij:
2Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond,
want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.
3Uw zalfoliën zijn heerlijk van geur,
Uw Naam is een uitgegoten zalfolie.
Daarom hebben de meisjes U lief.
4Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen.
De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers.
Laten wij ons verheugen en ons in U verblijden,
laten wij Uw uitnemende liefde in herinnering roepen
meer dan de wijn.
Met recht hebben zij U lief.
6:3Ik

ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij

Zingen: Psalm 133: 3 (OB)
3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.
Lezing uit de Bijbel: 1 Johannes 4
7Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is
uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en
kent God.
8Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
9Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat
God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden
heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
10Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als
verzoening voor onze zonden.
11Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij
elkaar liefhebben.

Trouwtekst: Hooglied 6:3a
3Ik ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij
Zingen: OTH 379: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
1. 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.
2. Heer, ‘k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
3. Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij
Refrein
Verkondiging

Zingen: Gezang 344 (Weerklank); Lof zij de Heer, Hij noemt
bij name
1. Lof zij de Heer, Hij noemt bij name
deze twee mensen, man en vrouw:
heden brengt Hij hun handen samen,
hier geven zij hun woord van trouw.
Wijs hen de weg.
Heer Jezus, leg
uw handen op hun hoofd:
de trouw die Gij belooft.
2. Hoe blijven zij elkaars beminden,
hoe blijft er liefde die niet eist,
hoe blijft geluk altijd te vinden
als Gij niet zelf de weg ons wijst?
Ga met hen mee
in wel en wee,
omring hen, man en vrouw,
met liefdevolle trouw!
Lezen van het formulier voor de inzegening van het huwelijk
Wij zijn hier bij elkaar gekomen rondom Robbert Molendijk en
Hanneke Kuijt om samen met hen Gods zegen te vragen voor
hun huwelijk.
Als christelijke gemeente belijden wij dat het huwelijk door
God zelf is ingesteld als een verbond voor het gehele leven. Hij
heeft de mens geschapen als man en vrouw. ‘Het is niet goed’,
zo sprak Hij, ‘dat de mens alleen blijft; Ik zal voor hem een hulp
maken die bij hem past. Daarom zal een man zijn vader en
moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen samen
één zijn.’ (Gn. 2:18,24)

De Heere Jezus Christus voegt hieraan toe: ‘Wat God heeft
samengevoegd, dat zal de mens niet scheiden.’ (Mt. 19:5-7)
De apostel Paulus noemt dit een groot geheimenis. Hij
beschrijft de eenheid tussen man en vrouw als een
afspiegeling van de eenheid tussen Christus en de gemeente.
(Ef. 5:22-32)
Men zal het huwelijk daarom niet lichtvaardig aangaan, maar
alleen in een dankbaar besef van wat God met deze inzetting
bedoelt. En bij alle tegenspoed en verdriet, die ons ook in ons
huwelijk kunnen overkomen, mogen wij vertrouwen op de
hulp van God, die immers zelf het huwelijk heeft gegeven.
Het doel van het huwelijk
Opdat u in het huwelijk zult leven onder Gods beloften en naar
zijn geboden, willen wij nu horen met welk doel God het
huwelijk heeft ingesteld. Het doel van het huwelijk is:
In de eerste plaats dat man en vrouw, in liefde verbonden,
werkelijk één zullen zijn. Zij behoren elkaar toe om elkaar
geluk te schenken en om elkaar trouw te steunen en te helpen
in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven
behoren.
Het tweede is dat man en vrouw, als instrumenten in de hand
van de Schepper, zullen meewerken aan de voortgang van het
menselijk leven. (Gn. 1:28) Zij zullen een christelijk gezin
vormen, een bouwsteen in de gemeente en de samenleving.
Zij zullen allen die onder hun dak gastvrijheid vinden, voorgaan
als leerlingen van Jezus Christus.
Het derde is dat het geschenk van de seksualiteit binnen het
verbond van het huwelijk heilig, dankbaar en in geborgenheid
genoten zal worden. Ons lichaam is immers een tempel van de
heilige Geest. (1 Kor. 6:18-20)

De verantwoordelijkheid in het huwelijk
Vervolgens zult u ook weten in welke verantwoordelijkheid
God u beiden heeft geplaatst.
Bruidegom, heb uw vrouw lief zoals Christus de gemeente
heeft liefgehad. Zoals Christus het hoofd van de gemeente is
en zich volledig inzette voor haar heil, zo bent u het hoofd van
uw vrouw om haar vol liefde te dienen, te leiden en te
respecteren.
Bruid, God heeft u aan uw man verbonden zoals de gemeente
aan Christus verbonden is. Zoals de gemeente haar Heere
liefheeft, Hem dient en volgt, zo zult u uw man liefhebben,
hem helpen en respecteren.
Overeenkomstig Gods gebod zult u beiden met trouw en
toewijding uw taak verrichten. In vertrouwen op God zult u
goede zorg besteden aan uw gezin, opdat allen, die aan uw
hoede worden toevertrouwd, daarvoor dankbaar zullen zijn.
Vergeet daarbij niet dat uw gezin deel uitmaakt van een
grotere gemeenschap. U draagt dus ook een bredere
verantwoordelijkheid: voor de medemens in nood, voor de
kerk en de maatschappij.
Tot slot, bruidegom en bruid, blijf trouw en liefdevol met
elkaar omgaan en sluit uw hart niet af voor elkaar, want dan
kunt u niet meer bidden. Blijf elkaar zien als kinderen van God,
geroepen tot eeuwig leven. (1 Pt. 3:7)
Zingen: Psalm 134:1 (OB)
1. Looft, looft nu aller heren HEER',
Gij zijne knechten, geeft Hem eer;
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt,
En voor Zijn dienst in ijver blaakt.

Afleggen van de trouwbelofte
Jullie hebben nu gehoord dat het huwelijk door God is
ingesteld en wat Hij van jullie verwacht. Willen jullie nu
opstaan en elkaar de rechterhand geven?
Robbert Adriaan Molendijk, belijdt u voor God en Zijn
gemeente dat u Hendrikje Johanna (Hanneke) Kuijt als een
geschenk uit Gods hand aanvaardt? Belooft u dat u haar naar
Gods gebod in liefde en trouw wilt aanvaarden en dienen? En
belooft u dat u haar nooit zult verlaten, in goede noch kwade
dagen, in rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid,
totdat Christus terugkomt of de dood u zal scheiden? Wat is
daarop uw antwoord?
Hendrikje Johanna (Hanneke) Kuijt, belijdt u voor God en Zijn
gemeente dat u Robbert Adriaan Molendijk, als een geschenk
uit Gods hand aanvaardt? Belooft u dat u hem naar Gods
gebod in liefde en trouw wilt aanvaarden en dienen? En
belooft u dat u hem nooit zult verlaten, in goede noch kwade
dagen, in rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid,
totdat Christus terugkomt of de dood u zal scheiden? Wat is
daarop uw antwoord?
Zingen (tijdens het zingen knielt het bruidspaar): Psalm 134:2
(OB)
2. Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER’.
Gebed en inzegening van het huwelijk
Zingen (staande): Psalm 134:3 (OB)
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’!
Uitreiking van de huwelijksbijbel door de ouderling van
dienst
Robbert en Hanneke ontvangen namens de Hervormde
Gemeente Vreeswijk een Bijbel van ouderling Overes.
Zingen: Gezang 208 (Weerklank): Wij leven van de wind
1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.
3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand

dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.
Dankgebed, besloten door gezamenlijk ‘Onze Vader’
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de 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
tot in eeuwigheid. Amen.
Zingen (staande): OTH 302: Tienduizend redenen
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein
3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein 2x
Verheerlijk zijn heilige Naam.
Verheerlijk zijn heilige Naam.
Zegen

