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Orgelspel 
 
 

Binnenkomst bruidspaar 
 
 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 25 : 2 (Liedboek) 
 
Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot na votum 
en groet 
 
       2   HERE, maak mij Uwe wegen 

door Uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' Uw treden wendt; 
leid mij in Uw rechte leer, 
laat mij trouw Uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 84 : 1 en 2 (Liedboek) 
 
       1   Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 

het huis waar Gij Uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in Uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 

 die leven zijt en leven doet.                        
 
-1- vervolg zie blz. 2 

       2   Het heil dat Uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan Uw hof 
en steeds zich wijden aan Uw lof. 

 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Schriftlezingen: Psalm 23 uit de NBG vertaling 

                             Psalm 103 : 6 t/m 8 en 21 t/m 22 uit de NBG vertaling 

 

PSALM 23 

 

De Here is mijn herder 

 

1 Een psalm van David. 
De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; 
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 
3 Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in de rechte sporen 
om zijns naams wil. 
4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; 
uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 
5 Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen; 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen 
al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des Heren verblijven 
tot in lengte van dagen. 
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PSALM 103 

 

6 De Here doet gerechtigheid 
en recht aan alle verdrukten. 
7 Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, 
de kinderen Israëls zijn daden. 
8 Barmhartig en genadig is de Here, 
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; 
21 Looft de Here, al zijn heerscharen, 
gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt. 
22 Looft de Here, al zijn werken, 
aan alle plaatsen zijner heerschappij. 
Loof de Here, mijn ziel. 
 
Zingen: Gezang 14 : 1, 2 en 5 (Liedboek) 
 
1  De Heer is mijn Herder!  2  De Heer is mijn Herder! 
    'k Heb al wat mij lust;      Hij waakt voor mijn ziel, 
    Hij zal mij geleiden       Hij brengt mij op wegen 
    naar grazige weiden.      van goedheid en zegen, 
    Hij voert mij al zachtkens      Hij schraagt me_als ik wankel, 
    aan waatren der rust.       Hij draagt me_als ik viel. 
 
                 5   De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 
'k Zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me_altijd. 

 
Preek: vanuit Psalm 23 : 3  “Hij leidt mij in rechte sporen” 
 
 
Meditatief orgelspel 
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Zingen: Op Toonhoogte nr. 190 : 1, 3 en 4 
 

       1  Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 

       3  Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in Uw vergeving leef ik nu 

 

       4  Vader van het leven, ik geloof in U, 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk 

 

Formulier voor het huwelijk 
 

Zingen: Opwekking nr. 194 
 

U maakt ons één, U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, U bracht ons tesamen, 
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. 

 

Gebed voor het huwelijk 
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Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 185 : 1 
 

       1 Leer mij Uw weg, o Heer, leer mij Uw weg. 
Schenk van Uw kracht mij meer, leer mij Uw weg. 
Houd mij in evenwicht, 
dat 'k voor Uw aangezicht, 
wandel in 't volle licht, 

 leer mij Uw weg. 
 

Vragen aan bruid en bruidegom 
 

Zingen: Lied 425 (Liedboek 2013) 
 

Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar Uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op Uw woord. 
Om daar in genade Uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 
Wisselen van de ringen 
 

Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 246 :1 (gewijzigde vorm) 
 

       1   Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in Uwen naam. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in Uwen Naam. 

 

Inzegening van het huwelijk  
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Wij zingen het bruidspaar staande toe: Psalm 134 : 3 (berijming 1773) 

 

     3 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! 
 

Overhandigen van de Gezinsbijbel 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Zingen: Gezang 293 : 1, 3 en 4 (Liedboek) melodie van de “The Rose” 

 

Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot aan het 
einde van de dienst.  
 

1      3 
Wat de toekomst brengen moge, Laat mij niet mijn lot beslissen: 
mij geleidt des Heren hand;  zo ik mocht, ik durfde niet. 
moedig sla ik dus de ogen  Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
naar het onbekende land.  als Gij mij de keuze liet! 
Leer mij volgen zonder vragen; Wil mij als een kind behandlen, 
Vader, wat Gij doet is goed!  dat alleen de weg niet vindt: 
Leer mij slechts het heden dragen neem mijn hand in Uwe handen 
met een rustig, kalme moed!  en geleid mij als een kind. 
 

                     4   Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 

Zegen 
 
Collecte bij de uitgang voor de kerk 
 
Orgelspel 
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