


THE BLESSING OF A MARRIAGE

Bridal Procession

A Word of Welcome

We have come together in the presence of God, to witness 
the marriage of Brian and Christianne, to ask his blessing on 
them, and to share in their joy.  Our Lord Jesus Christ was 
himself a guest at a wedding in Cana of Galilee, and through 
his Spirit he is with us now.

The Bible teaches us that marriage is a gift of God in 
creation and a means of his grace, a holy mystery in which 
man and woman become one flesh.  It is God’s purpose that, 
as husband and wife give themselves to each other in love 
throughout their lives, they shall be united in that love as 
Christ is united with his Church.



Marriage is given, that husband and wife may comfort and 

help each other, living faithfully together in need and in 

plenty, in sorrow and in joy.  It is given, that with delight and 

tenderness they may know each other in love, and, through 

the joy of their bodily union, may strengthen the union of 

their hearts and lives.  It is given as the foundation of family 

life in which children may be born and nurtured in 

accordance with God’s will, to his praise and glory.

In marriage husband and wife belong to one another, and 

they begin a new life together in the community. It is a way 

of life that all should honour; and it must not be undertaken 

carelessly, lightly, or selfishly, but reverently, responsibly, and 

after serious thought.

This is the way of life, created and hallowed by God, 

that Brian and Christianne are now to begin. They will each 

give their consent to the other; they will join hands and 

exchange solemn vows, and in token of this they will each 

give and receive a ring.

Therefore, on this their wedding day we pray with them, 

that, strengthened and guided by God, they may fulfil his 

purpose for the whole of their earthly life together.



Ancient of days
(by Gary Sadler | Jamie Harvill)

Blessing and honor glory and power
Be unto the Ancient of Days
From ev'ry nation all of creation
Bow before the Ancient of Days

Ev'ry tongue in heaven and earth
Shall declare Your glory
Ev'ry knee shall bow at Your throne
In worship
You will be exalted O God
And Your kingdom shall not pass away
O Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth
Sing unto the Ancient of Days
For none can compare to Your matchless worth
Sing unto the Ancient of Days



Hope	of	the	nations
(by	Brian	Doerksen)

Jesus hope of the nations
Jesus comfort for all who mourn
You are the source of heaven's hope on earth
Jesus light in the darkness
Jesus truth in each circumstance
You are the source of heaven's light on earth

In history You lived and died
You broke the chains You rose to life

You are the hope living in us
You are the Rock in whom we trust
You are the light shining for all the world to see
You rose from the dead conquering fear
Our Prince of Peace drawing us near
Jesus our hope living for all who will receive
Lord we believe



Lord I need you
(by	Christy	Nockels |	Daniel	Carson	|	Jesse	Reeves	|	Kristian	Stanfill |	Matt	Maher)

Lord I come I confess
Bowing here I find my rest
And without You I fall apart
You're the one that guides my heart

Lord I need You oh I need You
Ev'ry hour I need You
My one defense my righteousness
Oh God how I need You

Where sin runs deep Your grace is more
Where grace is found is where You are
And where You are Lord I am free
Holiness is Christ in me
Where You are Lord I am free
Holiness is Christ in me
So teach my song to rise to You
When temptation comes my way
And when I cannot stand I'll fall on You
Jesus You're my hope and stay
And when I cannot stand I'll fall on You
Jesus You're my hope and stay 



The Declarations 

The minister says to the bridegroom

Brian, will you take Christianne to be your wife? Will you love her, 
comfort her, honour and protect her, and, forsaking all others, 
be faithful to her as long as you both shall live?

He answers

I will.

The minister says to the bride

Christianne, will you take Brian to be your husband? Will you love 
him, comfort him, honour and protect him, and, forsaking all 
others, be faithful to him as long as you both shall live?

She answers

I will.

The minister says to the congregation

Will you, the families and friends of Brian and Christianne,
support and uphold them in their marriage now and in the years 
to come?

All We will.



The Collect 

We kneel or sit to pray after a moment of silence.

God our Father, from the beginning you have 

blessed creation with abundant life. 

Pour out your blessings upon Brian and 

Christianne, that they may be joined in mutual 

love and companionship, in holiness and 

commitment to each other. We ask this through 

our Lord Jesus Christ your Son, who is alive and 

reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one 

God, now and for ever.  

All Amen.
(we sit)



Nieuwe testament lezing: 
Kolossenzen 3:12-17

Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen

en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, 

vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.  

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als

iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals

ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.  

En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band 

van de volmaaktheid is.  En laat de vrede van God 

heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam

geroepen bent; en wees dankbaar.  Laat het woord van 

Christus in rijke mate in u wonen, in alle

wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met 

psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor

de Heere met dank in uw hart.  En alles wat u doet

met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam

van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt

door Hem.

Dit is het Woord van de Heer.

Allen Dank zij U, O God.



In	Christ	alone
(by	Keith	Getty	|	Stuart	Townend)

In Christ alone my hope is found
He is my light my strength my song
This Cornerstone this solid Ground
Firm through the fiercest drought & storm
What heights of love what depths of peace
When fears are stilled when strivings cease
My Comforter my All in All
Here in the love of Christ I stand

In Christ alone who took on flesh
Fullness of God in helpless babe
This gift of love and righteousness
Scorned by the ones He came to save
Till on that cross as Jesus died
The wrath of God was satisfied
For every sin on Him was laid
Here in the death of Christ I live



There in the ground His body lay
Light of the world by darkness slain
Then bursting forth in glorious Day
Up from the grave He rose again
And as He stands in victory
Sin's curse has lost its grip on me
For I am His and He is mine
Bought with the precious blood of Christ

No guilt in life no fear in death
This is the power of Christ in me
From life's first cry to final breath
Jesus commands my destiny
No power of hell no scheme of man
Can ever pluck me from His hand
Till He returns or calls me home
Here in the power of Christ I'll stand 



Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in 
Galilea; en de moeder van Jezus was daar.  En
Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en
Zijn discipelen.  En toen er een tekort aan wijn
ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij
hebben geen wijn meer.  Jezus zei tegen haar: 
Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog 
niet gekomen.  Zijn moeder zei tegen de dienaars: 
Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.  

En daar waren zes stenen watervaten neergezet, 
volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk 
met een inhoud van twee of drie metreten.  Jezus
zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En
zij vulden ze tot aan de rand.

En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en
breng het naar de ceremonie-meester; en zij
brachten het.  Toen nu de ceremoniemeester het 
water geproefd had, dat wijn geworden was – hij
wist niet waar de wijn
vandaan kwam, maar de dienaars die het water 
geschept hadden, wisten het – riep de 
ceremoniemeester de bruidegom.  En hij zei

Evangelie:  Johannes 2:1-11 



tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn
voor, en wanneer men er goed van gedronken
heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn
tot nu bewaard.  Dit heeft Jezus gedaan als begin 
van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft
Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen
geloofden in Hem.

Dit is het Woord van de Heer.

Allen Dank zij U, O God.

Preek



Adem	om	van	U	te	zingen
(by Jurriaan	Berger)

God ik adem om van U te zingen
Alle dagen zing ik dank op dank
Groter bent u dan in duizend levens
een mens bevatten kan

Wat U doet, gaat elke taal te boven
maar erover zwijgen wil ik niet
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen
Uw goedheid met dit lied, dit lied

Hij vergeeft, hij vergeeft
veegt weg wat wij verkeerd doen
In zijn liefde blijft hij dichtbij
dicht bij al zijn mensen
dicht bij alles wat hij leven gaf

Al wat adem kreeg en levenskrachten
dankt U dat het U als koning kent
Laten alle landen van de aarde
beseffen wie U bent



En als iemand valt of door het leven
krom gebogen wordt, dan helpt de Heer
Alle mensen die hem kennen
weten God is er altijd weer, steeds weer

Wat hij doet, wat hij doet
toont ons zijn grote liefde
Roep hem, roep maar
Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, hij beschermt je
Pak zijn hand, dan val je niet

Van zijn liefde zal ik blijven zingen
alle dagen zing ik hem mijn dank
God, ik adem om van u te zingen
Ik zing mijn leven lang



Het Uitwisselen van de Christelijke
Huwelijksgeloften

De voorganger introduceert de geloften met deze of soortgelijke woorden

Brian en Christianne, ik nodig jullie uit elkaar de rechterhand te
geven en jullie gelofte af te leggen, in aanwezigheid van God en
zijn gemeente. 

De bruid en bruidegom staan tegenover elkaar De bruidegom neemt de 
rechterhand van de bruid in de zijne

Ik, Brian, neem jou, Christianne, nu tot mijn vrouw. Altijd zal ik je 
trouw blijven; in goede en kwade dagen in rijkdom en armoede, 
in gezondheid en ziekte. Overeenkomstig Gods heilige wet zal ik
je liefhebben en koesteren, tot de dood ons scheidt. Voor Gods 
aangezicht leg ik deze gelofte af.

Ze laten elkaars hand los. De bruid neemt de rechterhand van de bruidegom
en zegt

Ik, Christianne, neem jou, Brian, nu tot mijn man. Altijd zal ik je 
trouw blijven; in goede en kwade dagen in rijkdom en armoede, 
in gezondheid en ziekte. Overeenkomstig Gods heilige wet zal ik
je liefhebben en koesteren, tot de dood ons scheidt. Voor Gods 
aangezicht leg ik deze gelofte af.



Het geven van de ringen

De voorganger neemt de ring(en) en bidt dit gebed

Hemelse Vader, laat door uw zegen deze ringen voor
Brian en Christianne een symbool zijn van oneindige
liefde en trouw, dat hen herinnert aan hun geloften, het 
verbond dat ze vandaag hebben gesloten door Jezus
Christus onze Heer. 

Allen Amen

De bruidegom doet de ring aan de linker ringvinger van de bruid, 
houdt deze vast en zegt

Christianne, ik geef je deze ring als teken van ons
huwelijk. Met mijn lichaam eer ik je, alles wat ik ben 
geef ik je, alles wat ik heb deel ik met je, in de liefde
van God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  
Amen. 

De bruid doet de ring aan de linker ringvinger van de bruidegom, 
houdt deze vast en zegt

Brian, ik geef je deze ring als teken van ons huwelijk. 
Met mijn lichaam eer ik je, alles wat ik ben geef ik je, 

alles wat ik heb deel ik met je, in de liefde van God, de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.



The Proclamation 

The minister addresses the people

In the presence of God, and before this 
congregation, Brian and Christianne have given 

their consent and made their marriage vows to 
each other. They have declared their marriage by 
the joining of hands and by the giving and receiving 
of rings.  I therefore proclaim that they are 
husband and wife.

The minister joins their right hands together and says

Those whom God has joined together let no one 
put asunder 



The Blessing of the Marriage
The husband and wife kneel. The minister prays the following 

blessing 

Blessed are you, O Lord our God, for you have 
created joy and gladness, pleasure and delight, love, 
peace and fellowship.  Pour out the abundance of 
your blessing upon Brian and Christianne in their 
new life together. Let their love for each other be 
a seal upon their hearts and a crown upon their 
heads.  Bless them in their work and in their 
companionship; awake and asleep, in joy and in 
sorrow, in life and in death.  Finally, in your mercy, 
bring them to that banquet where your saints 
feast for ever in your heavenly home.  We ask this 
through Jesus Christ your Son, our Lord, who lives 
and reigns with you and the Holy Spirit, one God, 
now and for ever.

The minister prays,

God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, 
bless, preserve and keep you; the Lord mercifully 
grant you the riches of his grace, that you may 
please him both in body and soul, and, living 
together in faith and love, may receive the 
blessings of eternal life. 

Allen Amen



Zegen	mij
(by	Gerrit Dekker	|	Hans	Maat)

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



The Communion of Saints 

O God of the spirits of all flesh, we praise and 
magnify your holy Name 
for all your servants who have finished their 
course in your faith and fear, 

especially your servant Suzette; and we beseech 
you that encouraged by her example and 
strengthened by her fellowship,
we also may be found ready to be partakers of the 
inheritance of the saints in light; 
through the merits of your Son
Jesus Christ our Lord.
Amen.



Alles	voor	Hem	
(by	James	MacMillan	|	Kinga	Bán |	Roeland	Smith)

Alle macht, alle rijkdom
Alle wijsheid, alle kracht
Voor het Lam dat geslacht is
Alles, alles voor Hem
Alle eer, alle glorie
Alle adem voor de Heer
Tot in eeuwigheid, amen
Jezus is dichtbij
Het leven krijgt een nieuw begin
De strijd komt tot een eind
De leeuw van Juda overwint
En de hele wereld zingt
Alles en iedereen zingt

Women: Eer aan de Vader
Eer aan de Zoon
Amen, amen
Eer aan de Trooster
God is met ons
Alles, alles voor Hem
Eer aan de Vader
Eer aan de Zoon
Amen, amen
Tot in eeuwigheid, amen



Gebeden
Trouwe, heilige en eeuwige God, oorsprong van 
leven en bron van liefde, we danken en prijzen u 
dat u Brian en Christianne tot deze dag hebt
geleid, en we bidden voor hen,  
Heer van leven en liefde:

Allen Hoor ons gebed.

Geef dat hun huwelijk hun leven lang standhoudt
en een bron van leven zal zijn, verrijkt door uw
aanwezigheid en versterkt door uw genade; Geef
dat ze zich bij elkaar geborgen weten in troost en
vertrouwen. Heer van leven en liefde:

Allen Hoor ons gebed.

Geef dat hun gastvrijheid alle mensen om hen 
heen verkwikt en vreugde brengt; Geef dat hun
liefde omgeeft wie lijdt en overvloeit naar naasten
in nood Heer van leven en liefde: 

Allen Hoor ons gebed.

Geef dat ze in uw woord richting en doel voor
hun leven vinden Geef dat de kracht van uw Geest
hen leidt in waarheid en hen beschermt in 
tegenspoed. Heer van leven en liefde: 

Allen Hoor ons gebed. 



Geef dat ze toegewijd voor hun gezin zorgen, dat
ze hun kinderen mogen zien ontwikkelen naar
geest, ziel en lichaam en dat ze aan het einde van 
hun leven, met een voldaan hart en in vreugdevolle
verwachting uitzien naar de hemel. Heer van leven
en liefde: 

Allen Hoor ons gebed.

Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die 
Jezus ons heeft geleerd:

Allen Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het boze.  
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.  
Amen.



The Dismissal 
The minister says

God the Holy Trinity make you strong in faith and 

love, defend you on every side, and guide you in 
truth and peace; and the blessing of God almighty, 
the Father, the Son, and the Holy Spirit, be 
among you and remain with you always.

All Amen



Recessional Music

You deserve the glory 
(by	Eva-Lena	Hellmark)

You deserve the glory and the honour Lord
We lift our hands in worship
As we praise Your holy name
You deserve the glory and the honour Lord
We lift our hands in worship
As we praise Your holy name

For You are great
You do miracles so great
There is no one else like You
There is no one else like You






