
 
 

‘En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. 
God is liefde en wie in de liefde blijft,  

blijft in God, en God in hem’ 
 

1 Johannes 4: 16 
 

 

Liturgie 
 

voor de  
huwelijksbevestiging  

van 
 

Tonnis Leeuwis 
 

en 
 

Christa van Deventer 
 

Op vrijdag 27 augustus 2021 om 15.00 uur 
in de Christelijke Gereformeerde Kerk 

te Nieuwe Pekela 
 

Tevens zal Christa tijdens deze dienst  
openbare belijdenis afleggen van haar geloof 

 
Voorganger: Ds. S.P. Roosendaal 

Organist: zr. D. de Jonge 
Band: Lifesong 

 
 

*** 
 

Binnenkomst van het bruidspaar -  we gaan voor zover mogelijk staan 
 
 



Woord van welkom 
 
Zingen: Ps. 100 DNP 
Juich, heel de aarde, voor de HEER. 
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer. 
Zing opgewekt met hart en stem. 
Kom met een vrolijk lied bij Hem. 
 
Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij! 
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij, 
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt. 
Hij is de herder die ons leidt.’ 
 
Trek jubelend zijn poorten door, 
zijn voorhof in en zing in koor. 
De HEER is goed en Hij verbindt 
zijn naam aan ons van kind op kind. 
 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Geest van hierboven (Stef Bos)
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
Gebed om de Heilige Geest 



Lezing uit de Bijbel: 1 Johannes 4: 7-16  
Gelezen door Nienke 7-10, Maaike 11-14 en Bo 15-16 
 
7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die 
liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want 
God is liefde. 9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn 
eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 10 
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad 
en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 11 Geliefden, als God ons zo 
liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij 
elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13 
Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest 
gegeven heeft. 14 En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden 
heeft als Zaligmaker van de wereld. 15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God 
blijft in hem, en hij in God. 16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend 
en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 
 
Zingen: Opwekking 770 
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. 
 
Refrein: 
‘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’. 
 
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. 
 
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. 
 
(Refrein) 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 



 
Verkondiging over 1 Johannes 4: 16  ‘Als liefde een Gezicht krijgt’ 
 
Zingen: Ps. 33: 10 en 11 OB 
Zijn machtig arm beschermt de vromen, 
En redt hun zielen van den dood; 
Hij zal hen nimmer om doen komen 
In duren tijd en hongersnood. 
In de grootste smarten, 
Blijven onze harten 
In den HEER' gerust; 
'k Zal Hem nooit vergeten, 
Hem mijn Helper heten, 
Al mijn hoop en lust. 
 
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriendlijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 
 
Onderwijs over belijdenis doen en over het huwelijk 
 
Zingen: Zingende Gezegend 243: 1 en 2 (mel. Gez. 415) 
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. 
 
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! 



 
Belijdenisvragen aan Christa 
 
Jawoord van Christa 
 
Zingen: JdH 283 Vaste rots van mijn behoud: 1, 2 en 4 
Vaste Rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op Uw trouw, 
laat mij rusten in Uw schaûw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
 
Eenmaal als de stonde slaat, 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit d'aardse woon 
opklimt tot des rechters troon, 
Rots der eeuwen, in Uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 
 
Vragen bij het huwelijk aan het bruidspaar 
 
Zingen: Ps. 134: 2 OB 
Heft uwe handen naar omhoog, 
Slaat naar het Heiligdom uw oog, 
En knielt eerbiedig voor Hem neer: 
Looft, looft nu aller heren HEER'! 
 
Bevestiging van het huwelijk van Tonnis en Christa 
 
Zingen (staande): Psalm 134: 3 OB 
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. 
 
Wisselen van de ringen 
 
Overhandiging van de huwelijksbijbel door ds. J.R. Bulten 



Dankgebed 
 
Inzameling van gaven  
 
Zingen: Ps. 136: 1, 3, 12 en 13 NB 
Looft den HEER, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Looft Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
Looft den Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 
Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Zegen van God  
 
Zingen: Opwekking 710 ‘Gebed om zegen’ 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 



Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Slot: 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Na de kerkdienst is er, voor diegenen die niet naar het bruiloftsfeest gaan, 
gelegenheid het bruidspaar te feliciteren. 


