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VOORBEREIDING 
 

Muziek   Praeludium in C   J.S. Bach (1685-1750) 

 
Welkom 

 
Muziek   Trumpet Tune   H. Purcell 
 

Zang   Lied 287: 1 en 2 
 

Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, – 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 

Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 

Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn. 
a: De Eeuwige zal u bewaren. 
 

Gebed 
v: Eeuwige die liefde is 
    wees bij ons tijdens deze viering. 
    Schenk liefde en aandacht 
    nu Peter en Gerburg elkaar trouw en liefde beloven. 
    Vandaag is de dag om gelukkig te zijn. 
    Geen enkele dag is je gegeven, 
    dan de dag van vandaag om voluit te leven, 
    om blij en tevreden te zijn. 
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    Gisteren ben je kwijt, morgen moet nog komen, 
    vandaag is een dag, 
    die je even in handen mag houden. 
    Daarom willen wij samen tot de Eeuwige bidden: 
    mogen de dagen die nog komen moeten, 
    ook zo zijn als de dag van vandaag. 
a: Amen 
 

Zang   Lied 287: 5 
 

Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 
 

Gebed om ontferming   afgesloten met Lied 301a 
 

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 
 

Gloria   Lied 302a 
 

God in den hoog’ alleen zij eer 
en dank voor zijn genade. 
Halleluja, halleluja! 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Verhaal voor de kinderen   Ds. Beer en de Liefde 
 

Aansteken Licht kinderkerk 
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Zang   Lied 1014: 1, 2, 3, 4 en 5 
 

Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 

Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
 

Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 

De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 
 

Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 
 
 

ZEGEN OVER HET HUWELIJK VAN PETER EN GERBURG 
 

Openingsgebed 
Goede God, 
Naam die met ons meegaat, 
U roepen wij aan 
over deze beide mensenkinderen: 
zij aanvaarden elkaar als geschenk, 
als uit uw hand ontvangen. 
Bij elkaar vinden zij  
thuis en toekomst, 
en zo verlangen zij 
met elkaar gezegend te zijn. 
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Wij delen in hun verwondering 
en met hen mee 
danken wij U 
dat zij voor elkaar 
uw teken mogen zijn 
dat geen mens tevergeefs bestaat 
en enkel voor zichzelf zal leven. 
 

Niet zonder het licht van uw ogen 
en niet zonder het weten van zegen 
willen zij samen leven. 
Wees Gij voor hen de bron 
waaruit zij samen putten 
en elkaars dorst lessen. 
Dat zij zo 
U mogen vinden bij elkaar 
bidden wij hen toe 
bij de liefde van uw Zoon, Jezus Christus. 
Amen 
 

Inleiding 
 

‘Metgezel in liefde en trouw’ 
 

Vandaag ontmoeten jullie, Peter en Gerburg,  
elkaar niet voor het eerst, 
integendeel, al een tijd geleden  
hebben jullie elkaar gezien 
en gaandeweg werden jullie elkaars metgezel, 
in liefde en trouw. 
Zo gingen jullie tezamen en legden een weg af, 
gevoed, zo hebben jullie ervaren, 
door de trouw en goedheid van de Eeuwige, 
getroost en gescherpt door Gods Geest, 
samengebonden door goddelijke liefde. 
 

Vandaag willen jullie luid en duidelijk uitspreken 
hoezeer jullie elkaar als een gave ervaren, 
een geschenk uit de hemel. 
In alle openheid willen jullie hier elkaars naam noemen 
als dé metgezel voor de tijd die komt, 
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om je van God gegeven weg te vervolgen, 
om samen geloof, hoop en liefde te delen en uit te stralen. 
 

Toezegging of vragen 
Peter, aanvaard je Gerburg uit Gods hand 
als metgezel je geschonken 
voor nu en de tijd die komt 
en wil je haar 
met heel je leven liefhebben en trouw zijn 
in vreugde en verdriet, 
gedragen door Gods liefde? 
 

Wat is daarop je antwoord? 
 

antwoord 
Ja. 
 

Gerburg, aanvaard je Peter uit Gods hand 
als metgezel je geschonken 
voor nu en de tijd die komt 
en wil je hem 
met heel je leven liefhebben en trouw zijn 
in vreugde en verdriet, 
gedragen door Gods liefde? 
 

Wat is daarop je antwoord? 
 

antwoord 
Ja. 
 
v: 
Wilt u zorg en verantwoordelijkheid dragen 
voor elkaar, 
en voor hen die aan u worden toevertrouwd? 
Ja, dat willen wij. 
 

Gebed 
God van het verbond, 
wij bidden U voor deze beiden, man en vrouw, 
verbonden in uw naam: 
geef hen uw heilige Geest  
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en help hen  
dat zij elkaar tot hulp zullen zijn. 
Bewaar en vernieuw hun liefde en trouw 
door uw nabijheid 
en geef hen uw vrede, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen 
 

Wisselen van de ringen 
 

Zegen 
Onze lieve God, die u geroepen heeft 
om elkaar lief te hebben 
en trouw te zijn, 
Hij zegene en behoede u 
en geve u zijn vrede. 
Amen 
 

Zang   Lied 657: 1 en 4 
 

Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 

Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 

Uitleg voorkant liturgie 
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Spielstück   Lob 2   J.H. Schein 
 

Schiftlezing   Jesaja 58: 11-14 
 

Zang   Lied 974 : 1, 2, 3, 4 en 5 
 

Maak ons uw liefde, God, 
tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 
haar zingend door te geven. 
De wereld zegt ons niet 
de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 
ons uw beleid verstaan. 
 

Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 
 

Elkaar bidden wij toe: 
volhard in het geloven, 
verlies uw vreugde niet 
en kom uw pijn te boven. 
Laat lichten uw gezicht 
over de duisternis 
waarin de ander in 
gemis gevangen is. 
 

Zeg toch het goede aan, 
ook wie u kwaad toewensen. 
De zon gaat op in uw 
nabijheid bij de mensen. 
Hun vreugden en verdriet 
zullen u niet ontgaan; 
in uw omarming heeft 
eenzaamheid afgedaan. 
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God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 
 

Overweging 
 

Lied   Himmel, Erde, Luft und Meer zeugen von des Schöpfers Ehr 
 

Himmel, Erde, Luft und Meer 
zeugen von des Schöpfers Ehr; 
meine Seele singe du, 
bring auch jetzt dein Lob herzu. 
 

Seht der Wasserquellen Lauf, 
wie sie steigen ab und auf; 
von der Quelle bis zum Meer 
rauschen sie des Schöpfers Ehr. 
 

Ach mein Gott, wie wunderbar 
stellst du dich der Seele dar! 
Drücke stets in meinem Sinn, 
Was du bist und was ich bin.  
 

 
DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

Voorbeden 
 

Stil gebed 
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Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij aan anderen vergeven 
en leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
 

Inzameling van de gaven 

 

Bestemming van de giften: 
1 Hulp aan Oekraïne 
2 Kerk 
3 Stichting Leergeld Oost Betuwe 
 

Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van de kerk:  
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.  
In verband met de verdere verwerking graag voor aanstaande woensdag. 
 

Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie + maand’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk + maand’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ‘datum + doel’. 
 
U kunt ook bijdragen door middel van de Givt-app. 
 

Met de Givt-app kunt u tot aanstaande woensdag 
door middel van het scannen van de afgebeelde 
QR-code geven aan de bovenstaande doelen. 
 

U kunt na het openen van uw app via het ‘+’ teken 
3 collectes selecteren en bedragen invullen. Daarna 
scant u de QR-code en kunt u de collecte voltooien. 
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Slotzegen 
De HEER zegene u en hij behoede u, 
de HEER doe zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig, 
De HEER verheffe zijn aangezicht over u 
en geve u vrede. 
Amen 
 

Muziek   Fuge in C   J.S. Bach (1685-1750) 
 


