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Binnenkomst bruidspaar 
 
Welkom 
 
Zingen: Opwekking 366 
Kroont Hem met gouden kroon 
het Lam op zijne troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak! Mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all´ eeuwigheen 
die ´t heil voor u verwierf. 
     
Kroon Hem, der liefde Heer!  
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ´t gans heelal 
wat Hij voor ´t mensdom deed.  
De eng´len voor Gods troon,  
all´ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich terneer 
Voor zulke wond´re pracht. 
 
Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
Van pool tot pool, van zee tot zee 
´t Klinke over berg en dal.  
Als alles voor Hem buigt 
En vrede heerst alom 
Wordt d´aarde weer een paradijs.  
Kom, Here Jezus, kom! 
 
Stil gebed, votum & groet 

 
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. Die 

trouw is en trouw blijft en niet laat varen het werk van Zijn handen. 
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Here Jezus Christus, in de 

gemeenschap met de Heilige Geest 
 
Zingen: Opwekking 400 
Liefde was het, onuitputt'lijk,  
liefd' en goedheid, eind'loos groot. 
Toen de Levensvorst op aarde  
tot ons heil zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!  
God geeft vreugd' en dankensstof.  
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel zijnen lof. 
 
Rijd als Heerser door de velden,  
Jezus in uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden,  
zelfs de hel niet met haar macht.  
Voor uw naam, zo groot en heerlijk  
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zinkt de vijand weg in 't niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven,  
als zij U, haar Koning, ziet. 
 
 
Opwekking 558 (Engels) 
We are a moment, You are forever, 
Lord of the Ages, God before time. 
We are a vapor, You are eternal  
love everlasting, reigning on high. 
 
Holy, holy, Lord God Almighty. 
Worthy is the Lamb Who was slain. 
Highest praises, honor and glory 
be unto Your name, be unto Your name.  
 
We are the broken, You are the healer,  
Jesus, Redeemer, mighty to save. 
You are the love song we'll sing forever, 
bowing before You, blessing Your name 
 
Holy, holy, Lord God Almighty  
Worthy is the Lamb Who was slain  
Highest praises, honor and glory  
Be unto Your name, be unto Your name 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Bijbellezing 
 
Hooglied 8:6 en 7 
6  Leg mij als een zegel aan uw hart  
als een zegel aan uw arm.  
Want sterk als de dood is de liefde  
onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht,  
haar vlammen zijn vuurvlammen,  
een vuurgloed des HEREN.  
7 Vele wateren kunnen de liefde niet blussen  
en rivieren spoelen haar niet weg.  
Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde,  
smadelijk zou men hem afwijzen.  
 
Johannes 2:1-11 
1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus 
was daar; 2 en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. 3 En toen er 
gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. 
4 En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet 
gekomen. 5 Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat! 
6 Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der 
Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. 7 Jezus zeide tot hen: Vult de 
vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. 8 En Hij zeide tot hen: Schept nu en 
brengt het aan de leider van het feest. En zij brachten het. 9 Toen nu de leider van 
het feest het water proefde, dat wijn geworden was – en hij wist niet, waar deze 
vandaan kwam, maar de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het – 
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riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem: 10 Iedereen zet eerst 
de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede 
wijn tot dit ogenblik bewaard.  
11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft 
zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem.  
 
Zingen: Opwekking 546 
Nabij Gods hoog verheven troon  
is iemand die steeds voor mij pleit;  
Hij is volmaakt, Gods eigen Zoon  
en Priester tot in eeuwigheid.  
 
Mijn naam geschreven in zijn hand,  
bewaart Hij eeuwig in zijn hart;  
ik weet: geen aanklacht houdt meer stand,  
wanneer mijn redder pleit voor mij,  
wanneer mijn redder pleit voor mij.  
 
Al klaagt de satan mij steeds aan,  
terwijl hij wist op al mijn schuld,  
ik kijk omhoog en zie Hem staan  
die alles voor mij heeft vervuld.  
 
Omdat Hij al mijn zonden droeg  
en door zijn bloed ben ik nu vrij,  
want Jezus' offer was genoeg  
voor Gods vergeving ook voor mij,  
voor Gods vergeving ook voor mij.  
 
Ja, Hij is mijn gerechtigheid,  
want zie, het Lam is opgestaan!  
Hij troont als Heer der heerlijkheid,  
wiens liefde eeuwig zal bestaan.  
 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
zo één met Hem sterf ik niet meer 
eens zal ik zitten aan zijn zij, 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 
 
Overdenking 
 
n.a.v. 1 Johannes 4:19  
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 
 
 
Dat is nogal niet een statement dat jullie maken in en door de zojuist gelezen, en – en dat is 
belangrijk! - door jullie zelf gekozen tekst voor niet alleen de trouwkaart maar ook juist deze dienst!  
Een statement niet zo maar vanuit een romantisch gevoel passend bij juist deze dag, maar komend 
vanuit het  d i e p s t  van jullie hart! Een statement dat dan ook bedoeld is verder te gaan dan alleen 
het aan elkaar de liefde verklaren en dat publiekelijk bekend te maken op deze dag en in het bijzonder 
en vooral deze dienst.  
Het is zelfs m e e r dan een statement in de gebruikelijke zin van dat woord, het is jullie getuigenis. En 
jullie willen niets liever dan dat bekend maken, dát waar het uiteindelijk voor ieder om zou moeten 
gaan, dát wat jullie samengaan bekrachtigd in de huwelijksinzegening. 
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Wat ik zo zeg klinkt misschien voor velen als geheimtaal en hoewel dat allerminst jullie en ook niet 
mijn bedoeling is, gaat het ten diepste wel om een geheimenis, maar dan een geopenbaard 
geheimenis – een groot geheimenis! Oorsprong en doel daarvan samen te vatten in een al even 
geheimenisvol geladen begrip twee keer voorkomend in de door jullie gekozen tekst: agapé – een 
Grieks begrip dat niet is in het klassieke Grieks voorkomt maar wel in het Nieuwtestamentisch Grieks 
en dus in de Bijbel en in het Nederlands verarmd vertaald wordt met: liefde.  
 
En dan kom ik bij wat jullie willen getuigen, bekend willen maken, proclameren. Ik haal nog even de 
door jullie je eigen gemaakte, dat wil zeggen: op je zelf betrokken tekst aan – en luister nu allemaal 
even heel goed: wij, Daniël en Renske, hebben lief… o, maar dat had u allang begrepen, waarom 
anders de uitnodiging, en mooi en o zo passend om dat te proclameren tegen de achtergrond van een 
stukje uit Hooglied – het boek bij uitstek over liefde! Want sterk als de dood is de liefde. Al bood 
iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen. Wat een woorden!  
Als iemand hier niet verder komt dan alleen dit in de door jullie gekozen tekst te beluisteren dan is 
verder toelichten zeker nodig, immers er wordt    veel meer gezegd in de tekst zelf en zó door jullie 
getuigd:  
wij, Daniël en Renske, hebben lief OMDAT.  
Alleen omdat zij van elkaar houden? NEE veel meer en daar komt het voor hen op aan: OMDAT HIJ 
ONS EERST HEEFT LIEFGEHAD.  
WIE? Is er een ander in het spel? Jazeker! En wie voelt dan niet om wie het daarbij gaat, zowel 
Renske als Daniël zullen de kans gegrepen hebben dan wel grijpen om van Hem te spreken: Christus 
Jezus.  
 
Jullie hebben gelijk wanneer je zegt dat jullie liefde, en niet alleen jullie liefde maar sowieso 
liefhebben, pas mogelijk is als je de oorsprong – de bron – gevonden hebt in Zijn persoon! O zeker, er 
wordt geliefd bij en om het leven, maar gaat het dan om dat geheimenisvol geladen begrip: agapè dat 
jullie bedoelen en in de Griekse grondtekst wordt gebruikt? Het enige begrip dat het grote geheimenis 
maakt waarvan ook jullie relatie, jullie huwelijk een metafoor en verkondiging mag en wil zijn.  
 
Als je kijkt naar de betekenis van agapè, dan gaat het daarin om een andere liefde dan die waarvan 
de wereld bijna bolstaat: voorwaardelijke liefde. Het gaat bij agapè om het volstrekt tegenovergestelde 
daarvan, namelijk om: onvoorwaardelijke liefde. 
Deze liefde komt niet als eerste voort uit ons mensen zelf. Zij was - en is - er eerst en is van goddelijke 
oorsprong en gaat, zoals ik ergens zo raak  las, aan alles vooraf. Het is de liefde die er al was voor dat 
de mens bestond. Ze is het begin en ze is het einde en, zoals 1 Cor. 13:8 wordt gezegd: ze vergaat 
nimmermeer. Agapè komt uit God en volgens de Bijbel is God zelf liefde. Dat Hij dat is heeft Hij laten 
weten en zien: Hij heeft de wereld zo liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een 
ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Hoe God in Jezus het 
onvoorwaardelijke karakter van die liefde heeft getoond, dringt als absoluut zeker door als de mens – 
welk mens ook – met geopende ogen kijkt naar het kruis.  
 
Het blijkt die liefde die voor de grondlegging van de wereld, dat wil zeggen nog voor dat de wereld 
gemaakt werd, God tot het wonderbaarlijke voornemen bracht: de schepping van de mens als 
bestemd voor zijn Zoon. Laat dat even doordringen, juist in het licht van de door jullie gekozen tekst! 
Hoor Paulus als hij schrijft in Ef. 1:5 dat Hij (God) ons (de mens) ‘in liefde daartoe - als de bruid voor 
Christus te zijn - tevoren heeft bestemd’.  
 
En zo zit je middenin wat de Bijbel dan in Ef. 5:32 ‘het grote geheimenis’ noemt en de mensheid 
geopenbaard is: Christus en de gemeente als bruidegom en bruid voor elkaar bestemd en dáárvan is 
elk huwelijk - ook dat van jullie - een voorafschaduwing, méér, verkondiging. De verwezenlijking van 
dat wonderbaarlijke voornemen begon in en bij de schepping van Adam en Eva - het oerhuwelijk. De 
geschiedenis van mens en wereld begon met een huwelijk én zal met een huwelijk eindigen.  
Voor de christen staat, kun je dan ook zeggen,  ‘het huwelijk’ symbool voor Heil - Gods doel. Elk 
christelijk huwelijk vindt zijn oorsprong, vervulling en doel in… AGAPÈ, liefde. Pas het persoonlijk 
kennen van die liefde brengt tot liefhebben: Wij hebben lief OMDAT Hij ons EERST heeft liefgehad. 
Dat persoonlijk leren kennen en het die liefde ervaren en dan vervolgens onvoorwaardelijk kunnen 
geven, begint met het uitnodigen van Jezus Christus in je leven. 
 
Is het toevallig dat Johannes, de apostel van de liefde, de bediening van Jezus - zoals we zojuist 
lazen - laat beginnen met een bruiloft? Binnen het bestek van deze dienst gaat het te ver om op alle 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ranst.be/Portals/Ranst/WebsiteRanst/Leven/ringen.jpg&imgrefurl=http://www.ranst.be/Default.aspx%3Ftabid%3D754&usg=__Q0_JuoqfA2cY_bKepwxHBN1GeNs=&h=577&w=484&sz=62&hl=nl&start=5&sig2=T0Ok-_-rYlFrWfTKKpyfuQ&itbs=1&tbnid=wnyYuchWhfcWZM:&tbnh=134&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dhuwelijk%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG&ei=FjYRS8_vJNHV-Qbzw8ybDg


opmerkelijke feiten die dit gebeuren tot een aartsteken maken, op te sommen. Maar op allereerst één 
zaak wil ik wijzen: Ik zei zo even dat ‘persoonlijk leren kennen én het die liefde ervaren én dan 
vervolgens onvoorwaardelijk kunnen geven, begint met het uitnodigen van Jezus Christus in je leven. 
Wel, het eerste dat Johannes laat weten is, dat Jezus hier op de bruiloft in Kana was uitgenodigd. Hij 
brak en breekt nooit in! Waar Hij wordt uitgenodigd, Zijn liefde wordt erkend, wordt die liefde op 
bijzondere wijze gekend – vallen schellen van de ogen! Daar gebeurt iets! En wat! Water wordt wijn, 
dan schenkt Hij niet alleen zoals hier in Kana klare - de beste - wijn, bloedrood fonkelend, maar breekt 
ook het brood. Hij OPENBAART zijn heerlijkheid - en zijn discipelen geloofden in Hem! Geopende 
ogen. En wij?  
 
Nog één aspect uit deze opzienbarende gebeurtenis wil ik noemen om zo ook een brug te slaan naar 
Hooglied en dat is wat Maria zegt tegen de bedienden: wat Hij u ook zegt doet dat!  
Pakken we nog even de tekst: wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. De ook door jullie 
uitgenodigde Jezus zegt (Joh. 14:23): Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren (…). Het 
‘woord bewaren’, betekent niets minder dan doen wat Hij zegt.  
Lieve Daniël en Renske, jullie zullen je zeker nú op meer dan één punt kunnen vinden in al de 
woorden van het boek Hooglied dat, zoals je weet, een allegorie is op Jezus Christus en zijn bruid. De 
door jullie gekozen verzen uit hoofdstuk 8 van Hooglied zijn, zoals in het begin gezegd, schitterend, 
helemaal vers 7: Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen. 
Toch zullen er momenten zijn dat jullie liefde voor elkaar op de proef wordt gesteld, en dat kan op heel 
wat manieren kan ik je uit ervaring vertellen (en ik denk ieder hier die getrouwd is zal dat kunnen!). In 
nog zo’n geweldig mooi hoofdstuk van Hooglied, hoofdstuk 2, wordt in dat verband gesproken over 
‘vossen’ die de wijngaard kunnen bederven. Het moet een levenskenner zijn geweest die dit schreef, 
hij constateert namelijk dat het juist de ‘kleine vossen’ zijn. Er zijn heel wat zaken, en meest achteraf 
onnozel lijkende zaken, die een relatie onder spanning kunnen zetten tot zelfs bederven en 
ontwrichten. Weet je wat hier in Hooglied 2 als oorzaak van het binnendringen van ‘de kleine vossen’ 
wordt aangegeven, wat hen aantrok? De vroeg zwellende vrucht van de vijgenboom en de geur van 
de bloei van de wijnstokken! Een en ander is hier het beeld van het persoonlijk en ín je relatie leven 
met en toegroeien naar Christus - de bijbel spreekt immers niet voor niets over de noodzaak van ‘het 
verspreiden van de geur van Christus’ en dat doe je, als je de door jullie gekozen tekst leeft - tot 
praktijk maakt! Liefhebben omdat Hij jullie eerst heeft liefgehad! Als je samen beantwoord aan Gods 
doel, getuige bent in en door je huwelijk van Hem én Zijn komst,  zijn liefde belijdt en leeft – doet wat Hij 
zegt, dan komen de kleine vossen er op af! Als je groeit in Jezus! Hoe dichter je bij Hem komt hoe meer 
vrucht, en dat wil Gods tegenstander maar wat graag bederven! Houd daar rekening mee! Neem de belofte 
serieus die Jezus uitspreekt wanneer Hij liefhebben en het bewaren/doen van het woord in één adem 
noemt, ja, aan het bewaren en doen verbindt in dat zojuist aangehaalde Joh. 14:23: en mijn Vader zal hem 
liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen – lees voor het ‘hem’ jullie: en mijn Vader 
zal jullie liefhebben en Wij zullen tot jullie komen en bij jullie wonen.  
 

Deze woorden van Jezus horen bij zijn spreken over de Heilige Geest! Die is het die jullie wil leiden tot 
in het liefhebben. Getuigt Romeinen 5:5 immers niet dat de liefde van God in onze harten is uitgestort 
door de Heilige Geest die ons gegeven is. De Heilige Geest is onmisbaar juist als de ‘kleine vossen’ 
opdagen. Het is daarom dat er in Hooglied 2 gesproken wordt over vangt ons de vossen nu onze 
wijngaarden in bloei staan. De Drie-enige God is betrokken tot op die vossen! Liefde, God zelf 
geopenbaard in Jezus Christus, is in en door de Heilige Geest de bron om te winnen, te overwinnen, 
vooral en eerst jezelf ook in zulke omstandigheden. En de plek voor overwinning? Het kruis. In het 
huwelijk moet de verlossing namelijk ook en vooral geleefd worden, juist omdat het christelijk huwelijk 
het beeld is van Gods voornemen en wil: de relatie van de Here Jezus Christus en de gemeente 
uitlopend in de bruiloft van Het Lam. Het grote - wat heet: GROOTSTE - huwelijksfeest in de schaduw 
waarvan jullie huwelijk hier en nu gesloten wordt. Hem willen jullie op jullie leven betrekken tot en met 
en in jullie huwelijk: wij hebben lief OMDAT! Weet je wat Hij, Jezus de Christus, dan zegt? Mijn 
geliefde is van mij en ik ben van hem, die te midden der leliën weidt, tot de avondwind waait en de 
schaduwen vlieden. Ja dan blijkt pas echt: Want sterk als de dood is de liefde en dan is pas echt 
terecht: Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen, want, je 
kunt niet alleen niet zonder elkaar, maar persoonlijk en samen helemaal niet zonder Hem! 
 
Luther zei ooit: God houdt niet van ons omdat wij waardevol zijn, maar wij zijn waardevol omdat God 
van ons houdt. Hij houdt van jullie! Jullie houden van Hem! Agapè! Daarop en daarin is jullie liefde tot 
en met voor elkaar gegrond - een solidere basis is er niet. En daarom is de door jullie gekozen tekst 
namens jullie ook bedoeld als een appelerend woord aan ons allen: wij hebben lief omdat Hij ons 
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eerst heeft liefgehad. Jullie horen hierin wat ook wij hierin mogen/moeten horen, Gods doel voor de 
mens: Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig; Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en 
recht; ik zal u Mij tot bruid werven in trouw; en gij zult de HERE kennen (Hos 2:18,19).  
Ofwel: Hem kennen is leven! Eeuwigheidsleven!  
En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams (Openb. 19:9). 
 
Daniël en Renske, wanneer jullie het getuigenis dat je in de gekozen tekst hebt gegeven, gestand 
doen - dat wil zeggen doen/leven wat Hij jullie zegt, dan zal Hij zijn heerlijkheid in, aan en door jullie 
openbaren en zíjn beloften gestand doen. Dan zal jullie huwelijk staan in de dienst van de 
gemeenschap met God, gericht zijn op de ontvouwing en ontplooiing van het leven onder de leiding 
van de Heilige Geest naar Gods uiteindelijke doel: de bruiloft van Het Lam. 
Dan mag je nu openstaan voor het ontvangen van de zegen van de Drie-enige God, Vader, Zoon en 
Heilige Geest. 
 
Amen. 
 
Zingen: Evangelische liedbundel 96   
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! 
En wie het hoort, zegge: Kom!  
En wie dorst heeft, kome, en wie wil,  
neme het water des levens om niet. 
 
Opwekking 585  
Er is een dag, 
waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap, 
als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend, opgaat in zijn heerlijkheid. 
 
Er klinkt geschal, 
wanneer de graven opengaan 
en doden opstaan, 
voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent 
wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd. 
 
Refr.   Spoedig zullen wij Hem zien 

  en voor altijd op Hem lijken 
  en Jezus kennen, zoals Hij is, amen! 
  Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
  want wij zullen met Hem leven 
  in zijn nabijheid, voor altijd. 
  Amen, amen! 

 
Dus kijk omhoog 
en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, 
dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt,  
weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid. 
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Refr.  
 
 
Huwelijksinzegening: 
 

Huwelijksformulier 
 

Vraag en antwoord 
 

Ringwisseling - knielen 
 
Zingen: Ps 134:2  
Heft uwe handen naar omhoog, 
slaat naar het heiligdom uw oog, 
en knielt eerbiedig voor Hem neer; 
Looft, looft nu aller heren Heer! 
 
Gebed en zegen  
 
Zingen: Ps. 134:3 
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! 
 
Dankgebed 
 
Overhandiging trouwbijbel 
 
Zingen (collecte)Opwekking 520 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,  
leer mij U kennen in vreugde en smart.  
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;  
wakend of slapend, vervuld van uw licht.  
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,  
dat ik in U blijf en U in mij Heer,  
U als mijn Vader en ik als uw kind  
dat in uw armen geborgenheid vindt.  
 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,  
maak mij tot machtige daden bereid.  
Wees als een burcht, als een toren van kracht,  
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.  
 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:  
bij U te wonen is al wat ik wens,  
met als beloning dat ik op U lijk;  
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.  
 
Wegzending & zegenbede 
 

De genade van onze Here Jezus Christus  
en de liefde van God  
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en de gemeenschap met de Heilige Geest 
Is met u allen. 

 
Vervolg slotlied 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,  
als ik daar kom in het licht van uw zon,  
stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.  
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
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