HUWELIJK IN DE DEENSE VOLKSKERK
PRELUDIUM
OPENINGSLIED
GROET:
Dominee: Moge de Heer met u zijn!
Gemeente: En moge de Heer met u zijn!
OPENINGSGEBED EN TEKSTLEZING
Dominee: Laat ons allen bidden!
Heer, onze God, hemelse Vader!
Wij danken U voor het leven dat U ons heeft geschonken,
en voor allen die ons liefde hebben geschonken
van onze kindertijd tot heden.
Wij bidden U:
Geef ons steeds wat wij nodig hebben,
en vernieuw dagelijks onze wederzijdse liefde
door Jezus Christus, onze Heer,
die met U leeft en regeert in de eenheid van de heilige Geest,
een ware God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen
Dominee:
In de bijbel staat geschreven:
Toen God hemel en aarde, zee, zon, maan en sterren, planten en dieren had
geschapen, zei Hij:
Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten
heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel,
over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God
schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem,
mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen
En onze Heer Jezus Christus zegt:
Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en
vrouwelijk heeft gemaakt?’ En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader
en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één
worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden,
mag een mens niet scheiden.’
En de apostel Paulus schrijft:
Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft,
moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid,
zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand
een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u
elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een
volmaakte eenheid maakt.
TWEEDE LIED
TOESPRAAK

ONDERVRAGING EN VERKONDIGING
Dominee:
Dan vraag ik jou N.N. (de naam van de bruidegom)
Wil je met N.N. (de naam van de bruid) die naast je staat trouwen?
Bruidegom: Ja
Dominee:
Wil je haar liefhebben en eren,
en met haar in zowel voor- als tegenspoed leven
in welk geluk God de almachtige jullie wil geven,
zoals een echtgenoot hoort te leven met zijn echtgenote,
totdat de dood jullie doet scheiden?
Bruidegom: Ja
Dominee:
Eveneens vraag ik jou N.N. (de naam van de bruid)
Wil je met N.N. (de naam van de bruidegom) die naast je staat trouwen?
Bruid: Ja
Dominee:
Wil je hem liefhebben en eren,
en met hem in zowel voor- als tegenspoed leven,
in welk geluk God de almachtige jullie willt geven,
zoals een echtgenote hoort te leven met zijn echtgenoot,
totdat de dood jullie doet scheiden?
Bruid: Ja
Dominee:
Aangezien jullie elkaar hebben beloofd om samen in het huwelijk te willen
leven en dat nu hebben bevestigd voor God en voor ons die hier aanwezig
zijn, en elkaar de hand daarop hebben gegeven, verkondig ik jullie nu
echtelieden te zijn zowel voor God als voor mensen.
VOORBEDE
Dominee:
Laat ons allen bidden!
Almachtige God, die man en vrouw heeft geschapen om samen te leven in het
huwelijk en hen heeft gezegend,
wij bidden U, zegen deze bruid en bruidegom;
laat hen altijd leven van Uw genade
en in wederzijdse liefde
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij anderen hun schulden hebben vergeven,

en stel ons niet op de proef
maar verlos ons van de duivel.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen
DERDE LIED
GEBED
Dominee:
Laat ons allen bidden:
Heer, onze God, hemelse Vader!
Wij danken u voor het huwelijk,
en wij bidden U:
Wees met Uw genade bij hen
die heden het huwelijk hebben aangegaan
en geef er Uw zegen aan
dat zij in godsvrucht en liefde kunnen leven
en geen reden geven tot woede en strijd.
Laat hen altijd,
ook al zullen zij niet vrij zijn van beproevingen,
Uw genadige hulp ervaren.
Geef hun en ons allen ons leven hier op aarde te leven
in geloof en gehoorzaamheid
en tot eeuwige tijd zalig worden
door Jezus Christus, ons Heer,
die met U leeft en regeert in de eenheid van de heilige Geest,
een ware God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen
ZEGEN
Dominee:
Moge de Heer u zegenen en u beschermen,
Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig
zijn,
Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” Amen
LAATSTE LIED
POSTLUDIUM

