
 

Laten we Hem de eer geven 
 
Openbaring 19 vers 7b 

6 Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, 

van geweldige watermassa’s en van krachtige 

donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de 

Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen.  

7 Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer 

geven! Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn 

bruid staat klaar.  

 
Rechtsboven is water, grote golven geschilderd. 
Linksboven zien we bliksem. 
Daar tussen is de Bruidegom. “IK BEN” in een reliëf geschilderd. 
 
Gods zegen daalt op Jan-Maarten en Marja in Regenboog kleuren 
neer, in Licht en Bloed. 
Ze staan klaar, gereinigd door het bloed van het Lam. 
 
“God maakt vrij”  (Opwekking 720) het lievelingslied van Marja. 
Jan Maarten gaf op zondagavond 11 augustus 2013 een uitleg aan de hand van: 
 

Leviticus 14  

Reiniginsvoorschriften bij huidvraat… 

5. De ene vogel laat hij slachten boven een met bronwater gevulde aarden schaal.  

6. De andere, levende vogel moet hij, net als het cederhout, het karmozijn en de majoraan, in 

het bloed van de boven het bronwater geslachte vogel dopen,  

7. en met dat bloed moet hij degene die na zijn huidvraat moet worden gereinigd  

zevenmaal besprenkelen.  

Daarna verklaart hij hem rein. De levende vogel moet hij vrijlaten in het open veld.  

 
Ook wij zijn gereinigd door het bloed van Christus. We zijn vrij! 
7 druppels bloed vallen op Jan-Maarten en Marja. 
 
In afhankelijkheid. 
Achter en om Jan-Maarten en Marja is en lelie geschilderd. 
 

Matteüs 6 vers 28b 
…Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld… 

 

 
Zegelied 
 

De zegen van God, onze Vader 

zij met ons waar wij ook gaan. 

Hij zal ons behoeden, bewaren, 

en legt over ons Zijn Naam. 

Sjaloom, sjaloom, IK BEN is Zijn Naam, 

Hij zal er zijn en met ons gaan. 

 

Genade van Christus de Here, 

Zijn waarheid zij ons tot licht, 

om steeds meer Zijn liefde te leren, 

te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, IK BEN is Zijn Naam, 

Hij zal er zijn en met ons gaan. 

 

 

Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 

met kracht zal Hij naast ons staan, 

door vrede en hoop ons verblijden, 

zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 

Sjaloom, sjaloom, IK BEN is Zijn Naam, ) 

Hij zal er zijn en met ons gaan.               ) 2x 
 

 
Een gezegende 

huwelijksdag 
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