Liederen

huwelijksviering
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Liederen uit het Liedboek (2013, afkorting LB)
LB 81
1
Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte!
Juicht voor Israëls Heer, stem en tegenstem
springen op voor Hem die ons heil bewerkte.
2
Laat de harpen slaan, klinken de trompetten.
Viert bij volle maan met muziek en mond
een hernieuwd verbond volgens oude wetten.
4
God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht nu en t' allen tijd
Hem die ons bevrijdt vrolijk toe te zingen.
8
Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis van de slavernij
maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen?
9
Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

LB 84
1
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
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2
Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
3
Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.
6
Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

LB 98
1
Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
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3
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
LB 105
1
Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
2
Vraagt naar des Heren grote daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.
3
God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.
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LB 118
1
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
5
De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht;
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
9
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
Op deze melodie kan ook gezongen worden:
A.F. Troost, lied 241
Het is uw goedheid, Heer der heren,
dat wij tot hier gekomen zijn;
uw daglicht zal de koude keren,
liefde verwarmt als zonneschijn!
Grenzeloos groot is uw genade,
onpeilbaar uw barmhartigheid;
God zij geloofd om al zijn daden vol is ons hart van vrolijkheid.
5

Nieuw is zijn goedheid, elke morgen,
nieuw is zijn goedheid, elke dag;
zeg dan vaarwel uw laatste zorgen,
zegen, mijn ziel, uw God - en lach!
Zijn liefde leidt u door het leven
en maakt gelukkig man en vrouw;
Hij heeft zijn jawoord u gegeven groot is, o God, uw goede trouw!

LB 146
1
Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.
3
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

LB 146a
1
Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw lied'ren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
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2
Hoe goed is 't hun die bouwen
op Isrels vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.
3
Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in 't water van de zee.

LB 146c
1
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
3
Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!
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4
Hij is 't, die hemelen, zee‰n en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houd ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!
LB 150
1
Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
Op deze melodie kan ook gezongen worden:
Hans Bouma, Zingenderwijs (mel. Psalm 150)
Opdat elk zijn hoogheid deelt
schept God mensen naar zijn beeld,
man en vrouw spreekt Hij hen uit,
woord voor woord en huid aan huid,
één van vlees en één van adem.
Groot is God die vreugde schept,
mensen voor geluk bestemt,
man en vrouw zijn ja en amen.
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Prijst God die uw namen riep,
maakt uw leven tot een lied,
doet elkaar de liefde aan,
noemt elkander bij de naam,
opdat God zich in u vinde.
Hij verblijdt zich in uw trouw,
u bent voor Hem man en vrouw,
Hij verkoos u tot beminden.
LB 218
1
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2.
Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
3.
Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
4.
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.
5.
Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
Enkele aanvullende coupletten voor een huwelijksviering:
9

Dank u voor ied’re nieuwe morgen
Dank u voor dit nog jonge paar
Dank u zij zullen alle zorgen
delen met elkaar
Dak u dat zij elkaar beminnen
Dank u want liefde komt van U
Dank U dat zij met U beginnen
geef Uw zegen nu
Dank U zij gaan nu samen leven
Dank U sta U hen altijd bij,
Dank U opdat in al hun streven
liefde hoofdzaak zij.
Dank U opdat U hun zou schenken
Dank U geluk van een gezin
Dank U als zij aan U steeds denken
woont Gij middenin
Dank U Uw liefde kent geen grenzen
Dank U U bracht ons bij elkaar,
Dank U oh God wij willen danken
voor dit jonge paar

LB 276
Zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte open gaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen van Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde, horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
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Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Op deze melodie kan ook gezongen worden:
A.F. Troost, lied 243 (melodie gez. 415, Komt nu)
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!

Geroepen om te zingen 15 (mel Gz 415)
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
Vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.
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Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein, dit wordt verbeeld in woord en gebaar
tot ooit en overal, wij leven van elkaar.
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt, tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

Vrede, geluk, vreugde en toekomst
over de weg van deze twee.
Woorden van trouw, hoop en verwachting,
en onze vriendschap met hen mee.
Vrede, genade, God om je heen,
een leven lang en goed,
met ons en iedereen!

Feest in de kerk! Feest bij de mensen!
Blijde gezichten om je heen.
Vrolijk gelach, veel goede wensen.
Niemand voelt zich vandaag alleen.
Fijn als je samen vieren mag
als mensen van de Heer,
vandaag en telkens weer.
Zing voor de Heer! Zing voor de Vader.
Zing voor de Geest, die samenbrengt.
Zing voor de Heer, vol van genade,
zichtbaar, hier, in elk stralend mens.
Wondere daden heeft Hij verricht.
Hij is ons steeds nabij.
Dat God geprezen zij.
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Dit is de dag, door ons gekozen
allemaal mensen hier bijeen.
Delen in vreugd’, delen in liefde,
allen te samen, niet alleen.
Uur van de vrede, uur van de eenheid
reikt elkaar de hand
versterken wij de band.
Zingen een lied, spreken wat woorden,
over de liefde en de trouw.
Samen een wens, één in gedachten,
God die hen schiep als man en vrouw.
Dat Hij hen steeds weer leiden mag
iedere nieuwe dag,
wat er ook komen mag.
LB 415
1
Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2
Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
(om bruidspaar toe te zingen: tekst ‘ons’ aanpassen aan ‘hen’)

13

LB 513
1
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

LB 632
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht.
Heeft Hij ons licht aangeheven.
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan
eren Gods heilige Naam.
En Hem in waarheid aanbidden.
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LB 675
1
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!
2
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 kind’ren zijn. Halleluja!

Op deze melodie kan ook gezongen worden:
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A.F. Troost, lied 240
Gaat heen in vrede,
handen vol zegen,
hartverwarmend voor iedereen!
Wie zich wil geven,
die vindt het leven niemand leeft voor zichzelf alleen.
Weest allerwegen
elkaar ten zegen,
te allen tijde
vol medelijden,
elkander toegewijd in lief en leed tot alle dromen
zijn uitgekomen:
de bruiloftsgasten
niet langer vasten,
maar met Gods vrolijkheid zijn overkleed.
Zingt opgetogen,
God in den hoge,
wijn en spijzen heeft Hij bereid.
Hij zal u leiden,
staat u terzijde
ook als eenmaal de dood u scheidt.
Loopt alles tegen,
niets rooft zijn zegen,
kunt gij niet verder,
Hij is uw herder prijst Hem hartstochtelijk en weest verblijd!
Klapt in uw handen,
laat lampen branden,
dansen de voeten:
eens zal begroeten
de bruid haar bruidegom - in eeuwigheid!
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LB 704
1
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
2
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
3
Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
LB 788 (kan ook op mel. Gz 416, gelukkig is het land)
1
God die in het begin
uit aarde, naar zijn beeld,
de mensen voor elkaars
geluk geschapen heeft,
Hij doet u samen zijn,
Hij maakt u man en vrouw,
elkanders brood en wijn,
elkanders woord van trouw.
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2
Zoals van meet af aan
een mens geen antwoord vindt,
als hij niet door een mens
ten diepste wordt bemind,
zo zult gij nu voortaan
in liefde en in leed
elkanders antwoord zijn,
een lichaam en een geest.
3
Zoals ten einde toe
de mensen twee aan twee
hun lange wegen gaan,
en God gaat met hen mee,
zo zal Hij met u zijn
in leven en in dood,
Hij wordt uw brood en wijn
en dit geheim is groot.

Op deze melodie kan ook gezongen worden:
Het lied van God die vóór ons is
God die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan.
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op zijn Zoon
die mens is zoals wij
en in ons midden woont.
Hij heeft zijn eigen Zoon
geen enkel leed bespaard.
Hij heeft ten einde toe
zijn geest geopenbaard.
Als God zo voor ons is
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt
zal hoop en zegen zijn.
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Wie zal ons scheiden ooit
van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood
bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt
om onze God te zijn.

God heeft zijn naam gezegd
God heeft zijn naam gezegd:
Ik zal er zijn voor jou.
Hij gaat met jou op weg,
Hij blijft je eeuwig trouw.
Geloof hem op zijn woord,
Hij zet zich voor je in.
Hij trekt je in zijn spoor,
bemint je als zijn kind.
God heeft zijn naam gezegd,
wij weten wie Hij is.
Je komt weer tot je recht,
Hij maakt geschiedenis.
Een bondgenoot is God
voor wie geen leven heeft,
Hij zal er zijn voor ons
als deernis ons beweegt.
De schepping is in nood,
God brengt ons aan het licht.
Hij stelt op ons zijn hoop,
zalig wie vrede sticht.
God heeft zijn naam gezegd,
wij nemen Hem ter hand.
Wij gaan met God op weg,
Hij staat aan onze kant.
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LB 791
1
Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw woord van het begin.
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
2
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
3
Liefde, luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
4
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,daarop hebt Gij ons gebouwd.
5
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij Uw gasten zijn.
6
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Op deze melodie kan ook gezongen worden:
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1.
Liefde is weer durven dromen
van de warme zonneschijn,
in een huis van samen wonen
veilig en gelukkig zijn.
2.
Blijven gaan met nieuwe ogen
zien wat niemand anders ziet,
tranen huilen, tranen drogen
en weer verder met een lied.
3.
Telkens weer elkaar ontmoeten
niet verdwalen in de nacht,
handen die je warm begroeten
woorden waarop wordt gewacht.
4.
Samen om een zegen vragen
om een teken van omhoog,
dat de liefde alle dagen
ons zal dragen in geloof.

LB 792 (kan ook op mel. LB 863: O Heer die onze Vader zijt)
1.
Kom, God, en schrijf uw eigen naam
als licht over ons uit!
De naam, die, dag en nacht vooraan,
de hoogste weg wijst om te gaan,
de naam die liefde luidt!
2.
O God, die al uw liefde hecht
aan wie van liefde leeft,
omvat de trouw hier toegezegd.
Dat Gij uw zegen op hen legt
en hun uw vrede geeft!
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3. Verlaat niet wat uw hand begon,
o God, ontbreek ons niet!
Verlicht hun dagen als de zon,
Gij, van de liefde zelf de bron,
de adem van ons lied!
4. Laat zonneklaar te lezen zijn
uw beeld, in ons geprent!
Gij komt en schenkt de beste wijn
waar wij elkaar tot zegen zijn,
tot liefde voorbestemd.
(Om bruidspaar toe te zingen: ‘ons’ aanpassen aan ‘hen’)
LB 793 (mel. Wat de toekomst brengen moge)
Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind —
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefde heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.
Bron van liefde , licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt vn water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.
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LB 794 (mel. Ps 121)
Gods zegen bidden wij je toe:
Hijzelf gaat steeds vooraan
hoe ook je weg zal gaan.
Geen mens weet waar en wat en hoe,
toch mag je altijd hopen:
God doet de toekomst open.
Je heht in liefde trouw beloofd,
een zwak een kwetsbaar woord
is hier door ons gehoord.
Ontvang de vlam die nimmer dooft:
vuur uit Gods hart ontsproten Hij houdt ons ja omsloten.

LB 838
1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
2
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
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3
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
4
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
LB 868
1
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
2
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
3
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
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4
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.
5
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Op deze melodie kan ook gezongen worden:
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht gegeven.
Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren.
Doven van harte verhard om Zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Christus herboren.
Nu zend Uw geest als een vuur als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan
eren Uw heilige Naam.
En U in waarheid aanbidden.

God schiep de mens, man en vrouw, om op Hem te gelijken:
beeld van zijn liefde, waar eenheid in veelheid zal blijken
Liefde zo groot,
sterker dan leven en dood,
als twee op Eén gaan gelijken.
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Als er op aarde van God nog een beeld is te vinden,
is het de liefde, als mensen elkander beminnen.
Twee worden één,
liefde heeft alles gemeen.
Daar is Gods liefde te vinden.
God, laat uw liefde nu zijn in het hart van ons leven;
schenk ons de liefde, die alles aan allen kan geven.
En geef ons mee:
liefde zo wijd als de zee,
trouw tot het eind van ons leven.

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden
ook al zijn pijn er verdriet
door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrijden.
Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen,
geef aan eenieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder ’t gaan
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.
Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen,
ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het licht
altijd je ogen gericht
dat zal je kracht zijn voor morgen.

Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons
branden stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen!
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Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen,
uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen;
Gij houdt de wacht,
en ook al dreigt soms de nacht,
reeds glanst het licht van de morgen.
Heer, houd ons vast als wij toch uw geboden vergeten
en van vergeving en vrede niet meer willen weten;
kom dan met vuur uw liefde, louter en puur,
kent lengte, hoogte noch breedte.
Vader, U loven wij - draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen!

LB 974
1.
Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven !
Wij zijn geroepen om, haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet, de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe, ons uw beleid verstaan.
2.
Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons, gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij, tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt, uw liefde openbaar.
3.
Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet, en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht, over de duisternis,
waarin de ander in, gemis gevangen is.
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LB 981
1
Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
2
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.
3
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
4
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
5
Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
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AWN III, 19: 1, 2, 3
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria. (2x)
Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen. Refrein.
Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus, die brood en die vis
uit liefde deelde met velen. Refrein.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen. Refrein.
Als man en vrouw (mel. Psalm 65: de stilte zingt u toe)
Als man en vrouw in liefde leven
zijn zij een beeld van God.
Hij laat zich vinden in de vrede
die uit hun handen komt.
Zij wijzen naar de nieuwe schepping
waar God de mens vervult.
Waar allen aan elkander hebben
een wereld vol geluk.
God wou een lied, Hij riep de mensen,
Hij schiep hen man en vrouw.
Zij leven om elkaar te helpen,
God viert hun goede trouw.
zij delen samen al hun dagen,
zij delen lief en leed,
de ander noemen zij bij name,
zoals eens Adam deed.
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Al heb ik hoge woorden (GvL 576) (mel. LB 562 = Gz 174)
Al heb ik hoge woorden,
spreek ik haast elke taal:
wie ben ik zonder liefde?
Geen mens kan mij verstaan.
Al ken ik de geheimen
van alle wetenschap:
een wereld zonder liefde
is koud en zonder hart.
De liefde is geduldig
zachtmoedig zonder maat,
zij is op zoek naar vrede
vernietigt alle haat.
De liefde spreekt met woorden,
die eerlijk zijn en waar
zij breekt de harten open
en schenkt ons aan elkaar.
De mensen worden vruchtbaar
zij worden man en vrouw;
de wereld wordt bewoonbaar
door liefde, goede trouw.
Zij doet de mensen leven
vol hoop en goede moed,
want niets kan haar te veel zijn,
haar kracht maakt alles goed.
Zij schenkt de mensen rijkdom,
veel kostbaarder dan goud:
zij spreekt ons van de Liefde
die ons in leven houdt.
O God, wees zo aanwezig
waar mensen samen zijn!
Ons leven wordt een zegen:
dat zal voldoende zijn.
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A.F. Troost, lied 245 (mel. Psalm 136)
voor de huwelijksbevestiging:
Welkom, bruidegom en bruid,
spreek voor God uw ja-woord uit,
geeft elkaar de rechterhand liefde houdt uw trouw in stand.
na het ja-woord:
Geeft elkaar in deze kring
hand en hart, uw naam, uw ring;
draagt die tot de dood u scheidt,
toonbeeld van verbondenheid.
na de ringwisseling:
Maakt u klein voor God de Heer,
knielt hier naast elkander neer.
Hij die u zijn hart belooft
legt zijn handen op uw hoofd.
na de inzegening:
Lof zij Vader, Zoon en Geest,
looft Hem op dit bruiloftsfeest.
Hij verbindt u, man en vrouw,
in uw liefde glanst zijn trouw.
Gods gemeente, Christus' bruid,
roep vandaag uw vreugde uit,
loof de Heer met hart en mond:
God blijft trouw aan zijn verbond

-Evangelische Liedbundel 165 (mel. LB 769 = Gz 300)
1
God heeft Adam diep doen slapen,
uit zijn rib een vrouw gebouwd,
want Hij heeft de mens geschapen
met een hart dat minnen zou.
Over beiden wil Hij waken
met zijn goedheid en zijn trouw!
31

2
Nu hebt gij uw woord gegeven
aan elkaar, met eigen mond.
Laat dit jawoord heel uw leven
voor u zijn een vast verbond.
In de hemel is 't geschreven
omdat God het zelf verstond.
3
Heer, wij bidden om uw zegen,
wil dit bruidspaar gadeslaan.
Laat z'elkander toegenegen,
telkens weer uw stem verstaan.
Ga hen voor op al hun wegen,
doe hen schuilen in uw naam.
4
Ga uw weg in goed vertrouwen,
God heeft u zijn kracht beloofd.
Op zijn woorden kunt gij bouwen,
wees voor and’re stemmen doof.
Hij alleen zal u behouden,
blijf Hem volgen in geloof.

Evangelische liedbundel 270
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
Wat wij hier beleden samen met elkaar
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Op deze melodie kan ook gezongen worden:
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Twee aan twee gaan mensen door het leven heen,
brengen al hun wensen in een huis bijeen.
Om te kunnen leven, jij en ik voortaan;
Om te kunnen delen, zo is ons bestaan.
Om te kunnen delen, zo is ons bestaan.
Twee aan twee doen mensen wat gebeuren moet;
Over alle grenzen vrede trouw voorgoed.
Eén van geest en lichaam, deel van leven zijn.
Dit gebeurt in Gods Naam, tot wij vrede zijn.
Dit gebeurt in Gods Naam, tot wij vrede zijn.
Evangelische liedbundel 357 (mel. Song of joy, G.F. Händl)
(als melodie kan ook LB 913: Wat de toekomst brengen moge)
1.
Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ’t heelal verheugde,
bron van eeuwige vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.
2
In de harmonie der sferen
klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, eng'len, allen eren
U, de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeën, alles juicht.
Vogels, bloemen en fonteinen,
't werk dat van Uw vreugd getuigt.
3.
Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.
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4.
Open nu ook onze ogen,
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw Naam verhogen
juichend voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wil Gij zijn een vader,
die in Jezus tot u vlucht.
5.
Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van `t onsterfelijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uw liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.

Op deze melodie kan ook gezongen worden:
Kom en zing een lied van vreugde
u die nu aanwezig zijt.
Om hier deze dag te vieren
die ons allen samenbrengt.
Dit nu is een lied van liefde,
dat voor alle mensen klinkt,
opdat zij dan zullen weten
dat de liefde overwint.
Kom en zing een lied van vreugde
voor twee mensen, man en vrouw,
die elkaar het jawoord geven
het bewijs van eeuw’ge trouw.
Samen willen zij de weg gaan
die soms lang of moeilijk is,
aan elkaar de liefde geven,
ook in tijd van duisternis.
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Kom en zing een lied van vreugde
voor God die de liefde kent
en die hier in alle talen
ons zijn blijde boodschap brengt.
Hij is het die deze mensen
aan elkaar gegeven heeft
en hen voor elkanders hart de
sleutel van de liefde geeft.

Uiteraard zijn er vele andere liederen mogelijk. Zie deze
verzameling als een aantal liederen om je op weg te helpen.
Een goede voorbereiding en…
een prachtige huwelijksviering toegewenst!
ds. Hans Hinkamp
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