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Pianospel
Wilt u gaan staan?
Binnenkomst bruidegom en kerkenraad
Binnenkomst bruid en haar vader onder muzikale begeleiding, waarbij het lied
Amazing Grace ten gehore wordt gebracht
Nederlandse vertaling van Amazing Grace:

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien.
Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.
Staande zingen we met elkaar ‘Wees stil voor het aangezicht van God’ uit Op
Toonhoogte lied 236
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwig durend licht
straalt van Zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
Stil gebed, votum en groet
Aanvangstekst
We zingen Psalm 42 vers 1 en 5
1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad'ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen?

5.

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
en dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot de God mijns levens heffen.

Geloofsbelijdenis
We zingen ‘Heer wijs mij Uw weg’ uit Op Toonhoogte lied 276
Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw Woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.
Heer, leer mij Uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door Uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij Uw plan;
maak door Uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.
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Gebed
We lezen uit de Bijbel
Johannes 1 vers 1-9
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder
dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven
en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en
de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden; zijn
naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen,
opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was
gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de
wereld komt en ieder mens verlicht.
1 Johannes 1 vers 5-7
En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u
verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.
Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis
wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen,
zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van
Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
Er wordt geen collecte in de dienst gehouden
Er kan een bijdrage voor de kerk gegeven worden via het rekeningnummer
NL18RABO 03419 09696 t.n.v. Hervormde Gemeente Zegveld o.v.v. collecte.
We zingen Psalm 116 vers 1 en 10
1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

10. Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.
Preek over Johannes 8 vers 12
‘Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij
volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven
hebben’.
We zingen ‘Ik zal er zijn’ uit Op Toonhoogte lied 189
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Uitleg over het huwelijk
We zijn als gemeente met gasten bijeen om het huwelijk van Gerben Blok en
Tessa van Gemeren voor Gods aangezicht te bevestigen en er met hen en voor
hen Zijn zegen over te vragen. Zo hoort dan allen dat het huwelijk een inzetting
van God is, bedoeld als een gemeenschap voor het hele leven, waarin man en
vrouw overeenkomstig Gods wil, liefde en trouw, hulp en toewijding van elkaar
mogen ontvangen, zowel in voorspoed, als in tegenspoed.
Inzetting van het huwelijk
Want God, onze Vader, Die hemel en aarde en al wat daarin is, geschapen heeft,
schiep de mens als man en vrouw. Het is niet goed, zo sprak Hij, dat de mens
alleen is. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. Daarom zal een man zijn
vader en moeder verlaten zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees
zijn.
Van deze hechte band tussen man en vrouw in het huwelijk getuigt ook onze
Heere Jezus Christus en Hij voegt er aan toe: Hetgeen dan God samengevoegd
heeft, scheide de mens niet. De apostel Paulus noemt deze eenheid een groot
geheim, dat hij vergelijkt met de eenheid tussen Christus en de gemeente.
Men zal derhalve het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, maar
eerbiedig en dankbaar, in de vreze des Heeren, het ontzag voor God. En hoewel
door de zonde ook de gehuwden velerlei tegenspoed en verdriet overkomt, zo
mogen zij toch in het geloof verzekerd zijn van de gewisse hulp van God.
Bedoeling van het huwelijk
Opdat jullie nu in jullie huwelijk naar Gods geboden en onder Zijn beloften mogen
leven, zo zullen jullie vervolgens ook weten, waartoe God het huwelijk heeft
ingesteld.
Het eerste doel is dat man en vrouw, door oprechte liefde verbonden elkaar in
waarachtige eenheid zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan
in alle dingen, die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren.
Het tweede doel is, dat zij onder de zegen van God, die gezegd heeft: Weest
vruchtbaar en vermenigvuldigt, een gezin zullen vormen, dat is tot eer van God,
tot opbouw van Zijn gemeente en tot heil van allen, die hun als kinderen
geschonken en als huisgenoten toevertrouwd zullen worden, en hen in de
waarachtige kennis en eerbied voor God zullen voorgaan.
Het derde doel is, dat iedere man met zijn eigen vrouw en iedere vrouw met haar
eigen man, overeenkomstig Gods wil, met een goed en gerust geweten zal leven.
Dat ons lichaam, als een tempel van de Heilige Geest, niet verontreinigd wordt.

Gij zijt niet van uzelf, want gij zijt duur gekocht. Verheerlijkt dan God met uw
lichaam.
Wederzijdse verantwoordelijkheid
Tenslotte zullen jullie weten hoe zich de één tegenover de ander, volgens het
Woord van God, heeft te gedragen.
Gerben, je zult je vrouw liefhebben, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad.
Zoals Christus het hoofd van Zijn gemeente is en Zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen, ben jij het hoofd van uw vrouw en zul je haar in gevende
en sparende liefde dienen, leiden en beschermen, opdat jullie samen oprecht
voor Gods aangezicht kunnen staan.
Overeenkomstig Gods gebod zul je getrouw en toegewijd je werk verrichten om
jou en de jouwen te onderhouden. Verder zul je als hoofd van uw gezin, dat deel
is van een grotere gemeenschap, je verantwoordelijkheid tegenover de
samenleving, in kerk en maatschappij verstaan.
Tessa, je moet weten dat God je aan je man heeft verbonden, zoals de gemeente
aan Christus verbonden is. Zoals de gemeente haar Heere liefheeft en
gehoorzaam volgt, zo zul jij je man liefhebben en volgen in alle dingen, die recht
en billijk zijn. In vertrouwen op God zul je aan je gezin goede zorg besteden en
het bewaren in de eerbied voor God, opdat allen, die aan je hoede worden
toevertrouwd, God daarvoor zullen danken en verheerlijken.
Tenslotte Gerben en Tessa, houdt steeds in gedachten, dat jullie beiden
erfgenamen van de genade van het leven zijn. Wil daarom in wijsheid met elkaar
samenleven en nimmer verbitterd tegen elkaar zijn, opdat jullie gebeden niet
verhinderd worden.
Bevestiging en inzegening
Daar er geen (wettige) bezwaren zijn ingebracht, waarom jullie huwelijk niet zou
mogen worden bevestigd, zullen we daar nu toe overgaan. Jullie begin zij in de
naam van de Heere, Die hemel en aarde geschapen heeft.
Bevestiging van het huwelijk
Huwelijksvragen
Gerrit Gijsbert Blok, verklaar je hier voor God en Zijn gemeente, dat je genomen
hebt en neemt tot je vrouw Elizabeth Philippina van Gemeren, en beloof je, dat
je haar nimmer zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch
armoede, in ziekte noch gezondheid, tot de dood jullie zal scheiden of tot Jezus

terugkomt. Beloof je dat je haar in liefde zult leiden en beschermen, zoals een
godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is, dat je heilig met haar zult
leven, haar trouw houdende in alle dingen overeenkomstig het heilig evangelie?
Wat is hierop, voor Gods heilig aangezicht en in het midden van Zijn gemeente
die hier bijeen is, jouw antwoord?
Elizabeth Philippina van Gemeren, verklaar je hier voor God en Zijn gemeente, dat
je genomen hebt en neemt tot jouw man, Gerrit Gijsbert Blok, en beloof je, dat je
hem nimmer zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede,
in ziekte noch gezondheid, tot de dood jullie zal scheiden of tot Jezus terugkomt.
Beloof je dat je hem in liefde zult gehoorzamen en helpen, zoals een godvrezende
vrouw aan haar wettige man verschuldigd is, dat je heilig met hem zult leven, hem
trouw houdende in alle dingen overeenkomstig het heilig evangelie?
Wat is hierop, voor Gods heilig aangezicht en in het midden van Zijn gemeente
die hier bijeen is, jouw antwoord?
We zingen Psalm 134 vers 2
2. Heft uwe handen naar omhoog,
slaat naar het heiligdom uw oog,
en knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren Heer.
Inzegening van het huwelijk
De Vader der barmhartigheid, die u door Zijn genade tot deze heilige staat van
het huwelijk geroepen heeft, verbinde jullie met rechte liefde en trouw, en geve
jullie zijn zegen.
De Heere zegene jullie en Hij behoede jullie de Heere doe Zijn aangezicht over
jullie lichten en zij jullie genadig, de Heere verheffe Zijn aangezicht over jullie en
geven jullie vrede. Amen.
We zingen staande Psalm 134 vers 3
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.
Overhandiging huwelijksbijbel door de ouderling van dienst

Dankgebed
We zingen ‘Heer Uw licht en Uw liefde schijnen’ uit Op Toonhoogte lied 379
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijd ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
(Refrein)
Kom, Jezus kom,
vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil
heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, Uw woord:
dat het licht overwint.
Heer, ‘k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
(Refrein)
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar word U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
(Refrein)
Zegen
Uitleidende muzikale begeleiding
Wie niet in de gelegenheid is om het bruidspaar later op deze dag te feliciteren
kan na de dienst buiten voor het kerkgebouw Gerben en Tessa geluk wensen. Er
kan hierbij geen handen geschud worden.

