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Thema: Een baldakijn van trouw 
inzegening huwelijk Roland en Annemarie van Dragt 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 146: 1 en 3 
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de 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. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Aansteken kaars van verbondenheid 

Openingsgebed 

Zingen  Psalm 92: 1, 2 en 3 
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. 

2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 

3. Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken  uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken. 

Lezen   Johannes 2: 1-11 
door Mieke Wijnolts 
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en 
ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, 
zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei 
Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe 
maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 
zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de 
bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: ‘Schep er nu 



wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En toen de ceremonie-
meester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, 
maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de 
bruidegom 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!’ Dit heeft Jezus 
in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn 
leerlingen geloofden in hem. 

Zingen  Lied 791 
Allen 
1. Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 

Vrouwen 
2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

Allen 
3. Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

Mannen 
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

Allen 
5. Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 

Allen 
6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

Overdenking 

Muzikaal intermezzo 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk 

INZEGENING HUWELIJK 
Inleiding 

Muziek  U maakt ons één 
U maakt ons één, U bracht ons tezamen, 
Wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, U bracht ons tezamen, 
Wij eren en aanbidden U. 

Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 
Iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 
Iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

Vragen 

Zegen 

Zingen  Lied 794: 1 
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. 

Overhandiging trouwbijbel 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de oppas 

Zingen  Ga maar gerust 
1. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

2. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 

3. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’ 

Muziek  Geniet - Elise Mannah


