
 

 

 

 

 

Trouwdienst  

van Jan Mensink & Marieke Westera  

op vrijdag 25 augustus 2017 om 14.30 uur  

in de Grote- of Andreaskerk in Hattem   



 

Welkom! 

We vinden het leuk dat je er bent en dat je deze dienst met 

ons mee wilt vieren! 

Voor ons is dit een belangrijk moment van onze trouwdag. 
Vandaag kiezen we niet alleen voor elkaar en beloven we elkaar 
trouw. We geloven ook dat God iets moois wil doen met de liefde 
van mensen. 
 
We geloven dat daar waar mensen hun vertrouwen uitspreken 
naar God, Hij Zijn zegen wil geven. Die zegen is het goede van 
God, dat wat alleen van Hem kan komen. 
 
In deze dienst spreken we onze liefde naar elkaar uit en spreken 
we uit dat we Gods hulp belangrijk vinden in ons leven. 
 
In deze kerk zijn we allebei gedoopt en hebben we belijdenis 
gedaan. Op deze plek beleven we ons geloof. 
Juist op deze bijzondere dag willen we alle mooie dingen samen 
met jullie vieren in deze kerk. Samen met elkaar en samen met 
God. 
 
We hopen dat je je welkom voelt in deze kerk en wensen je een 
fijne dienst! 
 
Jan & Marieke 
 

Voorganger Dominee Paulineke Eigenhuis – de Kool 

Organist Gerco Eggink 

Bloemen Wilma Ruitenberg 
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Inleidende muziek 
Orgelspel door Gerco Eggink.  

Binnenkomst bruidspaar 

Welkom 

Zingen: Psalm 121 vers 1-4 
1 Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 

 Mijn hulp is van mijn Here, die 

 dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 

 

2 Uw wank'le voeten zet Hij vast, 

 als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 

 Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 

 Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 

 

3   De Heer brengt al uw heil tot stand, 

 des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 

 uw schaduw aan uw rechterhand; 

 de zon zal U niet schaden, 

 de maan doet niets ten kwade. 

 

4   De Heer zal u steeds gadeslaan, 

 Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 

 Hij zal uw komen en uw gaan, 

 wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

Votum en groet 
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Zingen: Gezang 320 vers 1 & 2 
1   Zingt een nieuw lied voor God de Here 

 en weest van harte zeer verblijd. 

 God wil alhier met ons verkeren, 

 hier wordt een huis voor Hem bereid. 

 Hij heeft de hand 

 en het verstand 

 gezegend voor het werk, 

 de bouw van Christus' kerk. 

 

2   Kinderen van eenzelfde Vader, 

komt nu tesaam van zuid en noord. 

Van oost en west treden wij nader 

tot dit welaangename oord. 

Kracht van de jeugd, 

breng nu verheugd 

de stenen bij elkaar. 

God helpt u wonderbaar. 

 

Geloofsbelijdenis  

Zingen: Gezang 320: 3 & 4 
3   God wil aan ons telkens weer tonen 

dat Hij genadig is en trouw. 

Dat Hij met ons samen wil wonen, 

geeft ons de moed voor dit gebouw. 

Maar niet met steen 

en hout alleen 

is 't grote werk gedaan. 

't Zal om onszelve gaan. 
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4   De Heil'ge Geest geeft taal en teken. 

Christus deelt al zijn gaven uit. 

De Vader zelf wil tot ons spreken 

en elk verstaat wat het beduidt. 

Wees ons nabij 

en maak ons vrij 

in dit uw heiligdom. 

Kom, Here Jezus, kom! 

 

Gebed  

Schriftlezing uit Psalm 36 vers 6 - 10 (NBV)  
6 HEER, hoog als de hemel is uw liefde, 

 tot in de wolken reikt uw trouw, 

7 uw gerechtigheid is als de machtige bergen, 

 uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: 

 u, HEER, bent de redder van mens en dier. 

 

8 Hoe kostbaar is uw liefde, God! 

 In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, 

9 zij laven zich aan de overvloed van uw huis, 

 u lest hun dorst met een stroom van vreugden, 

10 want bij u is de bron van het leven, 

 door úw licht zien wij licht. 

 

Verkondiging “Hemelhoog heer is uw liefde” 
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Zingen: Gezang 426 vers 1 & 5 
1   Zou ik niet van harte zingen 

Hem die zozeer mij verblijdt? 

Want ik zie in alle dingen 

niets dan zijn genegenheid. 

Is de hartslag van het leven 

niet de liefde van de Heer? 

Liefde draagt hen meer en meer, 

die in dienst van Hem zich geven. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

5   Omdat Gij mijn hart doet branden, 

omdat Gij mij zo bemint, 

hef ik, Heer, tot U mijn handen: 

Vader, zie ik ben uw kind. 

Wil mij de genade geven, 

U te dienen, hier en nu; 

God die liefde zijt, aan U 

vast te houden, heel mijn leven, 

tot ik U na deze tijd 

liefheb in der eeuwigheid.  

 

Uitleg van het huwelijk & lezen van het 

huwelijksformulier 
Wij zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van Jan Mensink en 

Marieke Bernadien Westera voor Gods aangezicht te bevestigen 

en om met hen en voor hen Zijn zegen te vragen. 

De kerk van Jezus Christus belijdt dat het huwelijk een door 

God geschonken mogelijkheid is: een gemeenschap voor het 

hele leven, waarin het aan twee mensen gegeven wordt elkaar te 

verblijden en te dienen, liefde en trouw te schenken en te 

ontvangen, in voorspoed en in tegenspoed.  
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Wanneer een man en een vrouw hun verbond sluiten in de naam 

van de Heer, spreken zij tezamen uit dat zij elkaar in liefde 

volledig willen toebehoren en trouw terzijde staan in alle 

dingen. Samen zullen zij zoeken naar de wil van God met hun 

leven. Samen zullen zij hun taak verrichten en zorgen voor hun 

gezin. Samen zullen zij de kinderen die hun worden 

toevertrouwd voorgaan in het leven met de Heer en Zijn 

gemeente. Samen zullen zij hun opdracht in de samenleving 

aanvaarden als man en vrouw, als mensen op weg naar de 

toekomst van God. 

Hun verbondenheid met elkaar is een gelijkenis van het 

verbond tussen Christus en Zijn gemeente.  

Daarom, bruid en bruidegom, zul je elkaar liefhebben, zoals 

Christus Zijn gemeente heeft liefgehad. Zoals Christus zich aan 

Zijn gemeente heeft gegeven, zo zul je elkaar in liefde dienen, 

in wijsheid leiden en helpen, in geduld elkaar aanvaarden en 

vergeven. Alle dingen zul je met elkaar delen, zonder de ander 

de vrijheid te ontnemen. In alle omstandigheden zul je elkaar 

terzijde staan zonder de ander te overheersen of slaafs te 

volgen. Een hechte gemeenschap zul je vormen, maar evenzeer 

zul je beseffen dat je gezin deel is van een groter geheel; je zult 

dus openstaan voor verantwoordelijkheden buiten eigen huis. 

Jullie taken zullen jullie verrichten en elkaar daarbij helpen, 

maar evenzeer zullen jullie ervoor zorgen dat rust en vreugde 

hun plaats krijgen en het leven als geschenk aanvaard wordt. Zo 

zullen jullie elkaar bewaren in de dienst van de Heer, die 

zichzelf aan ons heeft verbonden en ons roept tot het grote 

Bruiloftsfeest. 

 

Huwelijksbeloften 

Zegen 
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Zingen: Gebed om zegen (Sela) 

Zegen hen op de weg die ze nu gaan. 

Zegen hen op de plek waar ze nu staan. 

Zegen hen in alles, wat U van ze verlangt. 

O God, zegen hen alle dagen lang! 

  

Vader, maak ze tot een zegen; 

ga ze niet voorbij. 

Regen op hen met uw Geest, Heer, 

Jezus, wees nabij 

als de Bron van leven, 

die ontspringt, diep in hen. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen. 

  

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. 

 

De Ringen Uitwisselen 
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aanbieden van de Huwelijksbijbel 

Dankgebed 

Collecte voor het Jeugdwerk in noord-Engeland 

 

Zingen: Groot is Uw trouw o Heer (Opwekking 123) 
Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

die Gij steeds waart, 

dat bewijst Gij ook nu. -2x- 

 

-Refrein- 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. -2x- 
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Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. -2x- 

 

-Refrein- 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. -2x- 

 

Zegen 
 

Orgelspel 
Als je het bruidspaar wilt feliciteren dan kan dat, na de dienst, 

achterin de kerk. 



 

 

 

Mocht je nog vragen hebben over de trouwdienst, dan kun je 

contact opnemen met dominee Paulineke Eigenhuis – de Kool 

(paulineke.eigenhuis@gmail.com of 038-3325927) 



 

 

 

 

 
 


