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Welkom en mededelingen 
 

 

Psalm 133 (staande)  
1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die den priester wijdt. 
 
 

2. Als olie die Aärons baard en kleren 
met geur doordringt, zo is de gunst des 
Heren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
't Wordt al een tuin voor God den Heer. 
 

3. Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid.   
 

 

Votum en groet (staande) 
 

 

NLB 534  

1. Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden, 
is zelf het licht dat ruimte geeft, 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 

2. Hij die de lammen lopen liet, 
hun dode krachten deed ontvlammen, 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 

3. Hij die de armen voedsel gaf, 
met overdaad hen kwam verwarmen, 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 

4. Hij die de doven horen deed, 
hun eigen oren deed geloven, 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

Geloofsbelijdenis(Staande) 
 

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle; 
op de derde dag opgestaan uit de doden, 
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,  
vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. 
Amen 
 
 
 
 
 
 



Gezang 303  
1. De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 

2. Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 

Gebed 
 

 

Schriftlezing 1 Koningen 17:7-16 en Johannes 2:1-12 
 

Gezang 75 - Kinderen mogen naar de kindernevendienst 
1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 

2. Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 

11. Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartebloed. 
 

 

Preek 
 

 

Weerklank 505  
1. Ga niet alleen door ’t leven, 
die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven, 
ga tot uw Middelaar! 
Daar is zoveel te klagen, 
daar is zoveel geween 
en zoveel leed te dragen. 
Ga niet alleen! 
En zoveel leed te dragen. 
Ga niet alleen! 
 

4. Welzalig, die ’t ervaren, 
Dat Hij hun alles is; 
dan kennen ze͜ in gevaren 
bezorgdheid noch gemis. 
Hij draagt dan in zijn armen 
door alle nood hen heen. 
Wie steunt op zijn ontfermen 
is nooit alleen! 
Wie steunt op zijn ontfermen 
is nooit alleen! 
 

5. En dan, als ’t leed der aarde 
voor immer is gedaan; 
als in des hemels gaarde 
uw blijde voeten staan, 
dan ziet ge͜ in ’t zalig Eden 

slechts zalig͜en om u heen; 
dan prijst ge͜ in eeuwigheden 
uw Heer alleen! 
Dan prijst ge͜ in eeuwigheden 
uw Heer alleen! 



Formulier en Huwelijksvragen 
 

 

Gebed en Inzegening 
 

 

Psalm 134:3 (staande)  
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. 
 

 

Overhandiging van de huwelijksbijbel 
 

 

Dankgebed, voorbede en het Onze Vader 
 

 

Collecte – 1e collecte Stichting Leergeld, 2e collecte Kerkrentmeesters 
 

 

Diaconie: Stichting Leergeld 
NL23 RABO 0388 2336 05 
t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland 
 

Zending 
NL31 RABO 0356 1912 57 
t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland 

Kerkrentmeesters 
NL65 INGB 0000 4918 04 
t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland 

 
   

 

 
Slotlied Gezang 444(Staande)  
1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
 

2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
`Heilig, heilig, heilig' toe! 

Zegen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor contact of informatie:  
www.hervormdegemeentesgraveland.nl of dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl 
 
Na de dienst heeft u gelegenheid Hugo en Joke te feliciteren, en u bent van harte 
uitgenodigd voor koffie en thee! 
 

 


