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Orgelspel 
 
Binnenkomst bruidegom en bruid (aanwezigen gaan staan) 
 
Welkom door predikant 
 
Zingen: Psalm 100: 1, 3 en 4 (OB) 
Juich aarde, juicht alom de HEER, 
dient God met blijdschap, geeft Hem 
eer! 
Komt, nadert voor zijn aangezicht; 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

Gaat tot zijn poorten in met lof, 
met lofzang in zijn heilig hof. 
Looft Hem aldaar, met hart en stem; 
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem! 

 
Want goedertieren is de HEER; 
zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 
 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
 
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 (NB) 
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. 
 

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. 

Gebed 
 
Schriftlezing: Spreuken 3: 1 - 26  (HSV)  
Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, 2. 
want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. 
3. Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op 
de tafel van je hart, 4. vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. 5. 
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. 6. Ken Hem 
in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. 7. Wees niet wijs in je eigen ogen: 
vrees de HEERE en keer je af van het kwade. 8. Het zal een medicijn zijn voor je navel 
en verfrissing voor je beenderen. 9. Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen 
van heel je opbrengst, 10. dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed 
en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. 11. Mijn zoon, verwerp de vermaning 
van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. 12. Want de HEERE straft 
wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. 13. Welzalig 
is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, 14. want haar opbrengst is 



beter dan de opbrengst van zilver en haar inkomen beter dan bewerkt goud, 15. zij is 
kostbaarder dan robijnen. Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken. 16. Lengte 
van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand zijn rijkdom en eer. 17. Haar 
wegen zijn lieflijke wegen, al haar paden zijn vrede. 18. Zij is een boom des levens 
voor wie haar vastgrijpen: wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen. 19. De HEERE 
heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd. 20. Door 
Zijn kennis hebben de diepe wateren zich een weg gebaand, en druipen de wolken van 
dauw. 21. Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen: neem wijsheid en  
bedachtzaamheid in acht. 22. Zij zullen leven zijn voor je ziel, een sieraad voor je hals. 
23. Dan zul je je weg onbezorgd gaan en je voet niet stoten. 24. Als je neerligt, zul je 
niet angstig zijn, je zult neerliggen en je slaap zal aangenaam zijn. 25. Wees niet 
bevreesd voor plotselinge angst of voor verwoesting door goddelozen, als die komt, 
26. want de HEERE is je hoop, Hij zal je voet bewaren voor gevangenschap. 

 
Zingen: Psalm 33: 2, 6 (DNP) (nooit zal Hij zijn belofte breken) 
Nooit zal Hij zijn belofte breken; 
betrouwbaar is al wat Hij zegt. 
Zijn daden op de aarde spreken 
van goedheid, liefde, trouw en recht. 
Zijn bevel bepaalde 
dat het zonlicht straalde. 
Land en oceaan 
heeft de HEER gescheiden. 
Zeeën en getijden 
liet de HEER ontstaan. 
 

Verlangend staan wij uit te kijken 
naar onze redder, onze Heer. 
Hij is ons schild dat niet zal wijken; 
in liefde ziet Hij op ons neer. 
Al zijn zegeningen 
zullen wij bezingen; 
ja, Hij maakt ons blij. 
HEER, wil aan ons denken, 
ons uw zegen schenken. 
U verwachten wij. 

Preek: Een prachtig sieraad 
 
Zingen: Psalm 146: 1, 3 en 8 (OB) 
Prijs de HEER met blijde galmen; 
gij, mijn ziel, hebt rijke stof. 
'k Zal, zolang ik leef, mijn psalmen 
vrolijk wijden aan zijn lof: 
'k zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 

Zalig hij, die in dit leven 
Jakobs God ter hulpe heeft; 
hij, die door de nood gedreven, 
zich tot Hem om troost begeeft; 
die zijn hoop in 't hach'lijkst lot 
vestigt op den HEER, zijn God. 

't Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren 
van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer, 
prijs zijn grootheid, loof de HEER! 
 
Lezen van het formulier voor de bevestiging van het huwelijk 
Trouwbelofte  



 
Zingen: Psalm 134: 2 OB (bruidspaar gaat knielen) 
Heft uwe handen naar omhoog, 
slaat naar het Heiligdom uw oog 
en knielt eerbiedig voor Hem neer: 
Looft, looft nu aller heren HEER! 
 
Huwelijksbevestiging en zegen (bruidspaar geknield) 
 
Zingen: Psalm 134: 3 OB (bruidspaar geknield, gemeente staand) 
Dat 's HEREN zegen op u daal', 
zijn gunst uit Sion u bestraal' 
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer: 
looft, looft dan aller heren HEER! 
 
Ringwisseling (als symbool van trouw) 
Overhandigen huwelijksbijbel  
 
Dankgebed 
 
Collecte (ondertussen muziek door pianist) 
 
Zingen: Toekomst vol van hoop – Sela (staande)  
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 

Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 

Refrein 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 

U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
Refrein 

U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
Refrein 
 
Zegen 
 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


