Amerongen, 16 april 2011
Huwelijksbevestiging en inzegening
Schriftlezingen, Psalmen 19 | Johannes 2: 1-11 | NBV
Orde van dienst:
Orgelspel
Zingen Gezang 166: 3 en 4
3 In Kana was de gloed geweken,
het vuur bedolven onder as;
toen zei de vlam in ieders beker
wie er de ware wijnstok was;
laat het nu uit de kruiken stromen,
de vreugde ga van mond tot mond,
omdat Hij, in zijn uur gekomen,
de aarde aan zijn zijde vond!
4 Juicht voor de koning van de volken
buigt voor zijn opperheerschappij,
zingt halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,
legt vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
Laten wij samen stil zijn
voor het aangezicht
van de God van deze dag
De God van Israël
Stil gebed
Votum:
En onze hulp
in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid
En die niet varen laat
De werken van Zijn handen
& Groet:
Genade barmhartigheid en vrede
Zij U van God de Vader
En van Christus Jezus onze Heer
Amen
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Zingen Psalmen 19
1 De hemel roemt den Heer, het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord, toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit, maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.
2 God heeft de tent gemaakt, waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held die tot de zege snelt,
roept hij de nieuwe morgen;
hij trekt zijn glanzend spoor de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.
DE DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Schriftlezingen
1e lezing Psalm 19
19 1Voor de koorleider. Een psalm van David.
2
De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
3
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
4
Toch wordt er niets gezegd, geen woord
gehoord, het is een spraak zonder klank.
5
Over heel de aarde gaat hun stem,
tot aan het einde van de wereld hun taal.
Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon:
6
een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,
een held die vrolijk voortrent op zijn weg.
7
Aan het ene einde van de hemel komt hij op,
aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
niets blijft voor zijn gloed verborgen.
8
De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.
9
De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder:
licht voor de ogen.
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10

Het ontzag voor de HEER is zuiver,
houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.
11
Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.
12
Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
13
Maar wie kan al zijn fouten kennen?
Spreek mij vrij van verborgen zonden.
14
Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
en bevrijd van grote zonde.
15
Laten de woorden van mijn mond u behagen,
de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
HEER, mijn rots, mijn verlosser.
Zingen Psalm 19: 3 en 4
3 Volmaakt is 's Heren wet, die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed, wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.
4 Des Heren vrees is rein, zo zal ik zeker zijn
van d'allerhoogste schat.
Al wat waarachtig is, bestendig en gewis,
is in zijn wet vervat.
Die wet is 't hoogste goed, meer kostelijk en zoet
dan 't edelst van de honing;
begeerlijker dan goud, blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze Koning.
2e lezing Johannes 2: 1-11
21Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en
ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd, 3 Toen de wijn bijna op was,
zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 Wat wilt u van me?’
zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:
‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’6 Nu stonden daar voor het Joodse
reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete.7
Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand.8 Toen zei
hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.9 En toen
de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die
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vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij
de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als
ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’11 Dit
heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid
en zijn leerlingen geloofden in hem.
Gezongen Laudate dominum, Psalmen 117
Preek / verkondiging
Zingen ?
Trouwbeloften
Zingen Psalm 134: 2
Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER.
Huwelijks inzegening
Zingen Psalm 134: 3
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.
Ouderling van dienst reikt de Bijbel aan
Daaruit wordt gelezen: Psalmen 128
1
Een pelgrimslied.
Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER
en de weg gaat die hij wijst:
2
je zult eten wat je werk opbrengt,
geluk en voorspoed vallen je toe,
3
je vrouw als een vruchtbare wijnstok
in het midden van je huis,
je kinderen als jonge olijfbomen
in een kring om je tafel.
4
Ja, zo wordt gezegend
de man die ontzag heeft voor de HEER.
5
Ontvang de zegen van de HEER uit Sion,
verheug je in de voorspoed van Jeruzalem,
alle dagen van je leven,
6
en verheug je in de kinderen van je kinderen.
Vrede over Israël!
Dankgebed met gemeenschappelijk uitgesproken …Onze Vader…..
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Gezongen..
Van Ludwig van Beethoven
Zingen Gezang 114
1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aard' ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
vanouds moet zijn geweest.
2 Jeruzalem is als een bruid getreden
voor God in wit en goud
en in haar heldre ogen staat een vrede
door niemand ooit aanschouwd.
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen,
de koninklijke tijd,
de koning zal de koningin beminnen
die Hem is toegewijd.
3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.

Zegen
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