
10 juni 2021, 15.00 uur
de Hoeksteen

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Muziek: Gerwin van der Plaats
Ouderling van dienst: Jan Prins

Diaken: Willem Westerink

Liturgie 
voor de huwelijksdienst

van



2

Welkom

Psalm 139: 1, 2
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij ?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Stil gebed 

Bemoediging en Groet

Opwekking 125
1. Heer, ik kom tot U,

Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
En reinig mijn hart.

3. Zie mij voor U staan,
Zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
Van U wil ik zijn.

Gebed

2. Met uw liefde, Heer,
Kom mij tegemoet,
Nu ik mij tot U keer,
En maak alles goed.

4. Jezus op uw woord,
Vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
Mijn bede tot U.
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Schriftlezing: Prediker 4: 7-12 (NBV)
7Ik vestigde mijn aandacht op nog iets anders onder de zon, en ook dat 
is leegte. 8Iemand 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. 9Je kunt beter met 
zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. 
10Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de an-
der hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagens-
waardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. 11Wanneer 
je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand 
die alleen slaapt het ooit warm? 12En 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.

Hemelhoog 428 
 
 Refrein: Jezus is de goede herder,
  Jezus Hij is overal,
  Jezus is de goede herder,
  brengt mij veilig naar de stal.

1. Als je ‘s avonds niet kunt slapen,
als je bang in ‘t donker bent,
denk dan eens al die schapen
die de Heer bij name kent.
Refrein

2. En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.
Refrein

2. Met uw liefde, Heer,
Kom mij tegemoet,
Nu ik mij tot U keer,
En maak alles goed.

4. Jezus op uw woord,
Vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
Mijn bede tot U.



Verkondiging

Hemelhoog 420
1. Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
 

2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

 
4. Heer toon mij uw plan;

maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
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Inleiding / formulier
Wij zijn als gemeente van Jezus Christus bijeen om het huwelijk van Harm 
van der Weerd en Hilda Juffer voor Gods aangezicht te bevestigen en 
om met hen en voor hen zijn zegen te vragen.

Toen God de hemel en de aarde schiep, vormde Hij de mens naar zijn 
beeld, mannelijk en vrouwelijk. Hij zei: ‘Het is niet goed dat de mens al-
leen is’ en Hij maakte voor de mens een helper, iemand tegenover hem. 
Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn ouders en zich hecht aan 
zijn vrouw, met wie hij één zal zijn. Jezus Christus voegt hieraan toe: ‘Wat 
God verbonden heeft, mag de mens niet scheiden.’ Daarom belijden wij 
dat het huwelijk door God zelf is geschonken als gemeenschap voor het 
hele leven. 

Man en vrouw zullen in eerbied voor God dankbaar het huwelijk aan-
gaan. Hij heeft hen aan elkaar geschonken om elkaar te verblijden en te 
dienen, elkaar lief te hebben en trouw te zijn, ook in tegenslag en ver-
driet. Hun liefde rust in Gods liefde; hun trouw rust in Gods trouw.

Wanneer een man en een vrouw hun verbond sluiten in de naam van de 
Heer spreken zij uit dat zij elkaar in liefde volledig willen toebehoren en 
trouw in alles terzijde staan. Samen zullen zij zoeken naar de wil van God 
met hun leven. Wanneer hun huwelijk wordt gezegend met kinderen zul-
len zij hen voorgaan in het geloof. In de gemeente en in deze wereld 
zullen zij als christelijk gezin hun verantwoordelijkheid aanvaarden. Met 
allen die de Heer op hun weg brengt, zullen zij leven als leerlingen van 
Jezus Christus.

De verbondenheid van man en vrouw is een afspiegeling van de eenheid 
van Christus en zijn gemeente. Daarom, bruid en bruidegom, heb elkaar 
lief, zoals Christus zijn gemeente liefheeft. U zult elkaar voorgaan en vol-
gen, dienen en respecteren, trouw zijn en vergeven. Zoals Paulus zegt: 
‘Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus’. En zoals Christus het 
hoofd is van de kerk, zo is Hij ook het hoofd van u beiden en de Heer 
van uw huis.

Het leven is een geschenk van de Heer. Geniet op alle dagen die God 
u geeft. Maak u niet bezorgd, zie hoopvol naar Hem op: gul is zijn hand 
geopend. Blijf trouw en teder met elkaar omgaan, want samen deelt u in 
het nieuwe leven. U bent kinderen van God op weg naar zijn toekomst, 
het grote bruiloftsfeest. 
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Hemelhoog 125 
1. Als je veel van iemand houdt

Geef je ‘t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
Omdat God van mensen houdt
Gaf Hij ‘t mooiste wat Hij had
Zijn eigen Zoon

 
 Refrein:
 Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
 Een mooier geschenk ken ik niet
 Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
 Een mooier geschenk ken ik niet

2. Als je veel van iemand houdt
Geef je ‘t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
En de wijzen brachten goud
Mirre en wierook voor het kind
Als eerbetoon
Refrein

3. Als je veel van iemand houdt
Geef je ‘t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
En als jij de Heer vertrouwt
Leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon
Refrein

Trouwbeloften

Gebed en zegen

Zegenlied 
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Overhandiging huisbijbel 

Gebed

Collecte: Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een 
betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. 
Hiervoor geven ze voorlichting over dementie, bieden ze ondersteuning en 
komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie. En ze maken 
wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning.

Lied 416
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen 




