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Gorechtkerk te Haren

Zoals de ander bij de één.
Zoals de mens bij iedereen.
Zo horen wij bij Uw liefde.
Zo hoort Uw liefde bij ons.

Voorganger: ds. Michiel Pronk
Ouderling van dienst: Siebren Boonstra
Band: Wouter, Michiel, Ruben en Sabine

Binnenkomst Anita en Iemke
- We gaan allemaal staan Welkom
Lied (staande)
Breng ons samen – Sela
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 voeltde 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.
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.
Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. (2x)
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. (2x)
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Bemoediging en groet

Lied
Opwekking 767- Familie
Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En eensgezind leven
En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven
Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En eensgezind leven
En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven

De zegen van God
Een eindeloos leven
En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven
En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven
Gebed
Schriftlezing
Psalm 36: 6-10
Heer, hoog als de hemel is Uw Liefde,
tot in de wolken reikt Uw trouw,
Uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
U,Heer,bent de Redder van mens en dier.
Hoe kostbaar is Uw Liefde God!
In de schaduw van Uw vleugels schuilen de
mensen, zij laven zich aan de overvloed van Uw
Huis, U lest hun dorst met een stroom van
vreugden, want bij U is de bron van het leven,
door Uw licht zien wij licht.

Luisterlied
My lighthouse – Rend Collective

Schriftlezing
1 Kor 13: 4-7
De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en
geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet
boos maken en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugd zich niet over het onrecht maar vindt
vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze,
in alles volhardt ze.

Lied
Zo hoort uw liefde bij ons – Sela
Zo hoort uw liefde bij ons.
Zo hoort uw liefde bij ons.
Zo horen wij bij uw liefde.
Zo hoort uw liefde bij ons.

Zoals de zon hoort bij de dag,
Zoals de maan hoort bij de nacht,
Zoals de schepping bij de woorden van
haar maker;
Zoals de ander bij de één,
Zoals de mens bij iedereen,
Zoals de Zoon hoort bij de Geest, hoort bij de
Vader;
Zo hoort uw liefde bij ons.
Zo hoort uw liefde bij ons.
Zo horen wij bij uw liefde.
Zo hoort uw liefde bij ons.
Zoals de ander bij de één,
Zoals de mens bij iedereen,
Zoals de Zoon hoort bij de Geest, hoort bij de
Vader;
Zo hoort uw liefde bij ons.
Zo hoort uw liefde bij ons.
Zo horen wij bij uw liefde.
Zo hoort uw liefde bij ons.
Onafscheidelijk, Onophoudelijk,
Onveranderlijk, Zo hoort uw liefde bij ons. (3x)
Overdenking

Lied
Love shine a light - Katrina & The
Waves
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 love light carry let the love light carry
Light up the magic for every boy and girl
Let our love shine a light in every corner of the world
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

Inleiding op de huwelijksbevestiging
Huwelijksgelofte
Ringwisseling
Gebed en Zegen
Lied
Ik wens jou – Trinity
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met
brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te
bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kind'ren om je heen tot aan het eind
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind

Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een
schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet
bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind

Een vuur voor kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou

Overhandiging trouwkaars en huisbijbel

Gebeden (afgesloten met 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
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
Luisterlied
Dat komt door jou – Guus Meeuwis

Slotlied
Zo zegent hij jou - Opwekking 746
De God van de vrede
Geeft jou Zijn zegen,
Op alle wegen
Die je zult gaan.
Wanneer het meevalt,
Of soms ook tegen,
Bij zon en bij regen,
Zal Hij naast je staan.
Hij is als een schaduw
Die met je meegaat,
Jou nooit alleen laat,
Want Hij is trouw.
Ontvang nu de vrede
En de genade
Van God, onze Vader.
Zo zegent Hij jou.
Zegen

- Aansluitend aan de kerkdienst vindt de receptie
plaats in de kerkzaal -

