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Zingen lied: Dit is de dag 

1.Dit is de dag, (2x)        2.Dit is de dag die de Heer ons geeft. 

die de Heer ons geeft. (2x)       Weest daarom blij en zingt verheugd. 

Weest daarom blij (2x)       Dit is de dag, dit is de dag, 

en zingt verheugd. (2x)       die de Heer ons geeft. 

 

Welkom en Gebed  

 

Zingen: Psalm 42 

1.’t Hijgend hert der jacht ontkomen,     2. Maar de Heer zal uitkomst geven, 

schreeuwt niet sterker naar ’t genot,     hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 

van de frisse waterstromen,       'k Zal in dit vertrouwen leven 

dan mijn ziel verlangt naar God.      en dat melden in mijn lied; 

Ja, mijn ziel dorst naar de Heer,      'k zal Zijn lof zelfs in den nacht, 

God des levens, ach wanneer,      zingen, daar ik Hem verwacht; 

zal ik naad’ren voor Uw ogen,      en mijn hart, wat mij moog' treffen, 

in Uw huis Uw naam verhogen.      tot den God mijns levens heffen. 

 

Lezing: Romeinen: 12: 9 - 21 

 

Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn. Keer u af van het slechte en houd u vast aan het goede. Houd veel van 

elkaar, als broeders en zusters, en laat elkaar uw waardering blijken. Laat uw ijver niet verslappen, maar dien de 

Here vol enthousiasme. Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen.  Geef niet op als u het erg moeilijk 

krijgt en houd nooit op met bidden. Help de gelovigen die tegenslag hebben en doe altijd uw best om gastvrij te zijn. 

Wens de mensen die u vervolgen alle goeds toe. U moet hun niets kwaads toewensen. Wees blij met wie blij zijn en 

wees verdrietig met wie verdrietig zijn. U moet één van hart en ziel zijn. Wees niet hoogmoedig, maar doe uw best 

nederig te zijn. Doe niet of u de wijsheid in pacht hebt. Als iemand u kwaad doet, zet het hem dan niet betaald. Doe 

liever iets goeds voor alle mensen. Probeer, voor zover het van u afhangt, met iedereen in vrede te leven. Neem 

nooit wraak, vrienden! Laat dat maar aan God over, want Hij heeft gezegd: ‘Mij komt de wraak toe, Ik bepaal de 

straf voor alle zonden.’ Maar u moet doen zoals het in Spreuken staat: ‘Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. 

En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.’ Dan zal hij misschi en een 

andere houding aannemen. Laat het kwade u niet overwinnen, maar overwin het door het goede te doen.  

 

Zingen: Ik wandel in het licht met Jezus  

 

1. Ik wandel in het licht met Jezus,       3. Ik wandel in het licht met Jezus, 

het donkere dal ligt achter mij      geen duist’re wolk bedekt de zon 

en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,     en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen, 

welk een liefdevolle vriend is Hij.      die de zonde in mij overwon. 

 

2. Ik wandel in het licht met Jezus      4.Ik wandel in het licht met Jezus 

en ik luister naar Zijn dieb’re stem      en ik luister naar Zijn dieb’re stem 

en niets kan mij van Jezus scheiden,     en niets kan mij van Jezus scheiden, 

sinds ik wandel in het licht met Hem.     sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 

Trouwtekst: Kolossenzen 2:2 (Herziene Statenvertaling)  

 

Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht 

komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus. 

 

 



Lezing: Markus 4: 35-41 

Jezus stilt den storm 

En op denzelfden dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde.  En 

zij, de schare gelaten hebbende, namen Hem mede, gelijk Hij in het schip was; en er waren nog andere scheepjes 

met Hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd.  En 

Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen; en zij wekten Hem op, en zeiden tot Hem: Meester, 

bekommert het U niet, dat wij vergaan? En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees 

stil! En de wind ging liggen, en er werd grote stilte. En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen 

geloof? En zij vreesden met grote vreze, en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem 

gehoorzaam zijn? 

 

Overdenking 

 

Zingen: Toon mij uw liefde 

1. Aan de maaltijd wordt het stil,      4. In de wereld wordt het stil, 

als de Meester knielen wil,       als wij doen wat Jezus wil 

en vol liefde als een knecht       en gaan dienen als een knecht, 

elk apart de voeten wast en zegt:      zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 

 

2.Dit is wat Ik wil dat jullie doen,      5. Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.      dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,     Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij,      dit is wat de wereld ziet van Mij, 

als je Mij gaat volgen.       als je Mij gaat volgen. 

 

3.Toon Mijn liefde        6. Toon Mijn liefde 

aan de ander         aan de ander 

dien de ander         dien de ander 

zo heb Ik ook jou liefgehad.       zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief,        Heb elkaar lief, 

wat er ook gebeurt,        wat er ook gebeurt, 

dien de ander,        dien de ander, 

zo heb Ik ook jou liefgehad.       zo heb Ik ook jou liefgehad,   

          zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 

Bevestiging huwelijk 

 

Zingen: Gebed om zegen 

 

1.Zegen hen op de weg die zij nu gaan   3.Zegen ons waar we in geloof voor leven 

Zegen hen op de plek waar zij nu staan.   Zegen ons waar we hoop en liefde geven 

Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.  Zegen om de ander tot zegen te zijn 

O God, zegen hen alle dagen lang    O God, zegen ons tot in eeuwigheid 

 

2.Vader, maak hen tot een zegen; ga hen niet voorbij 4.Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. 

Regen op hen met uw Geest, Heer.    Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.  

Jezus kom tot hen als de bron van leven   Met een hart vol vrede,  

die ontspringt diep in hen     zijn wij zegenend nabij.   

Breng een stroom van zegen    Van uw liefde delend,  

waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen  waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.  

 



5.Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 

Zingen lied: U maakt ons één 

1.U maakt ons één,         2.U maakt ons één, 

U bracht ons tezamen,        U bracht ons tezamen, 

wij eren en aanbidden U.        wij eren en aanbidden U. 

U maakt ons één,         U maakt ons één, 

U bracht ons tezamen,        U bracht ons tezamen, 

wij eren en aanbidden U.        wij eren en aanbidden U. 

Wordt uw wil gedaan,        Wordt uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam,        dan bindt het ons saam, 

iedereen zal deel zijn van uw gezin.      iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

Wordt uw wil gedaan,        Wordt uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam,        dan bindt het ons saam, 

iedereen zal deel zijn van uw gezin.      iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

 

3.U maakt ons één, 

U bracht ons tezamen, 

wij eren en aanbidden U. 

 

Zegen 

 

Zingen: Duizend redenen 

Tijdens het lied verlaten Kristianne en Jelte de kerk. Daggasten graag blijven zitten. 

 

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker    5. En op die dag, als mijn kracht vermindert 

mijn dag begint met een lied voor U     mijn adem stokt en mijn einde komt 

Heer, wat er ook gebeurt       zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen 

en wat mij mag overkomen       tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

laat mij nog zingen als de avond valt      

 

2. Loof de Heer, o mijn ziel       6. Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel,         O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam 

prijs nu zijn heilige Naam       Met meer passie dan ooit 

Met meer passie dan ooit       o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam 

o mijn ziel,          

verheerlijk zijn heilige Naam       

 

3. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde     7. Loof de Heer, o mijn ziel 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht     O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam 

Van al uw goedheid wil ik blijven zingen     Met meer passie dan ooit 

tienduizend redenen tot dankbaarheid     o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam 

 

4. Loof de Heer, o mijn ziel        

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam      

Met meer passie dan ooit        

o mijn ziel,       

verheerlijk zijn heilige Naam 

 


