
LITURGIE BIJ DE KERKELIJKE HUWELIJKSBEVESTIGING VAN 
LJ POST & KARIN SCHEELE

PROTESTANTSE GEMEENTE DE BRUG TE OOSTBURG



Terwijl de klokken luiden, komen de ambtsdragers en het bruidspaar de kerkzaal binnen
Daarbij gaan we staan

Welkom

Begroeting

Bemoediging 
 Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de HEER
 Gemeente:  Die hemel en aarde maakt
	 Voorganger:		 Altijd	blijft	Hij	trouw
 Gemeente:  Nooit laat Hij los

Zingen: Lied 791 – Liefde eenmaal uitgesproken

We nemen plaats

Met de kinderen: hoe reken je?

Gebed

Schriftlezing: Hebreeën 11: 1, 8 t/m 10 en 12: 1, 2a uit de Jongerenbijbel

 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigd ons van de  
 waarheid van wat we niet zien. 

 Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen  werd, gehoorzaam op weg. Naar  
 een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.  
 Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet    
	 toebehoorde.	Samen	met	Isaak	en	Jacob,	mede-erfgenamen	van	de	belofte,	woonde		
 hij daar in tenten. Omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf  
 ontworpen en  gebouwd. 

 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de  
 zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de  
 wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de  
 grondlegger en voltooier van ons geloof: 

Zingen: Lied 675: 1. – Geest van hierboven

Overweging

Zingen: Lied 675: 2. – Wat kan ons schaden

Toezegging:
 Bruidegom:
 Ik aanvaard jou, mijn vrouw als een geschenk uit Gods hand.
	 Ik	wil	met	jou	mijn	toekomst	delen	en	je	naar	het	evangelie	liefhebben.
 Ik wil met jou onze dromen realiseren en je steunen in alles wat je doet.
 Ik wil je trouw zijn in goede en kwade dagen. In rijkdom en armoede,
 in gezondheid en ziekte, ons leven lang.



 Bruid:
 Ik aanvaard jou, mijn man, als een geschenk uit Gods hand.
	 Ik	wil	met	jou	mijn	toekomst	delen	en	je	naar	het	evangelie	liefhebben.	
 Ik wil met jou onze dromen realiseren en je steunen in alles wat je doet.
 Ik wil je trouw zijn in goede en kwade dagen. In rijkdom en armoede,
 in gezondheid en ziekte, ons leven lang.

 Voorganger ( aan beiden tegelijk):
 Willen jullie zorg en verantwoordelijkheid dragen
 voor elkaar en voor hen, die jullie worden toevertrouwd?
 
 Bruidegom en bruid:
 Ja, dat willen wij.

Zingen: Lied 793: 1 (aangepast) – Bron van liefde, licht en leven
 Bron van liefde, licht en leven, voor elkaar zijn zij gemaakt,
 door Uw hand elkaar gegeven, door Uw vinger aangeraakt.
 Laat hen op Uw toekomst hopen, gaandeweg U tegemoet,
	 dat	zij	samen	lachend	lopen,	in	Uw	grote	bruiloftsstoet.
 
Ringwisseling

Trouwgebed

Inzegening
 Voorganger:  De God van Israël,
   de Vader van onze Heer jezus Christus,
   zal jullie zegenen en behoeden,
   opdat jullie in vrede en vreugde samenwonen,
   al jullie dagen,
   tot zegen van velen.
 Gemeente:  Amen.

Zingen:  Lied 868: 2, 4. – Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

Overhandiging van de trouwkaars en huisbijbel

Voordracht door de kinderen van basisschool op Dreef

Dankzegging en voorbede
gelegenheid voor persoonlijk gebed in een moment van stilte, gezamenlijk Onze Vader

Toelichting op de huwelijkscollecte

Zingen:  Lied 416: 1, 2, 3. – Ga met God en Hij zal met je zijn

Zending en zegen

Woord van de ceremoniemeester

Inzameling van de gaven



Met	dank	aan:

	 Voorganger:		 Ds.	Aart	van	Houweling
	 Ouderling:	 Corine	Scheele		-	Lorier	
	 Diaken:		 	 Boudewijn	Albers

		 Koster:		 	 Jan	Boone
		 Beamer:		 Henk	Verhage
		 Camera:		 Kees	de	Ruiter
		 Pianist:	 	 Heleen	de	Bruijne		-	Colenbrander
		 Cornettisten:		 Jacco	Basting	en	Corianne	Vercouteren		-	Kunst

Maak	je	foto’s	tijdens	deze	dag?	Deel	ze	dan	niet	op	social	media.	Je	mag	ze	wel	delen	in	deze	
whatsapp-groep.	Scan	de	QR-code	om	deel	te	nemen.

 


