
PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST 
 

Liturgie bij de  
 

huwelijksinzegening van 
 

Wiebe Elzinga 
en 

Magreet Elzinga-Knook 
 
 
 

 
Herinner je gister 

droom van morgen 
leef vandaag! 

 

 
 
 
voorganger:  ds. Dick Snijders 
ouderling: Anneke Vels-Nanere 
organist: IJsbrand ter Haar 
fluitist: Astrid Kepers-Koornberg 
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VOORBEREIDING  
 
 
- allen gaan staan 
 
Binnenkomst van het bruidspaar  
Richard Wagner - Brautchor aus Lohengrin 
(Fluit en orgel) 
 
Begroeting  
 
Gedenken van de eerdere partners: Hans, Henri en Willie 
Herinner je gister … 
 
Groet en bemoediging  
voorganger: De Eeuwige, God, zal met u zijn. 
allen:  Ook met u zal Hij zijn. 
voorganger: Onze hulp is in de naam van God, 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft.  
voorganger: Zijn trouw duurt eeuwig; 
allen:  het werk van zijn handen laat Hij niet los. 
 
Drempelgebed 
voorganger: God, onze Vader, 

wij geloven dat U bij ons bent, 
dat U ons hoort. 

allen:  Laat ons bij U zijn en U horen. 
voorganger: Vertel ons het geheim 

van uw liefde 
voor alle mensen. 

allen:  Laat ons bij U zijn en U horen. 
voorganger: Help ons 

dat wij het vrolijk doorvertellen, 
vandaag en morgen en altijd opnieuw, 
zoals ook Jezus deed, uw Zoon, onze Heer. 

allen:  Laat ons bij U zijn en U horen. 
Amen. 
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Samenzang van Lied 162: 1, 2, 5, 6 
 

  
2. In het begin zijn de wolken en luchten, 
in het begin is de hemel ontstaan. 
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten: 
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 
 
5. In het begin kwamen vogels gevlogen, 
in het begin werd hun lied al gehoord. 
Vissen in ’t water, wat leeft op het droge: 
God schiep de dieren, elk naar hun soort. 
 
6. In het begin riep God mensen tot leven, 
in het begin was het woord in hun mond. 
Wat was het goed om op aarde te wonen, 
wat was God blij dat de wereld bestond. 
 
- allen gaan zitten 
 
DE BIJBEL  
 
Gebed van de dag 
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Samenzang van Lied 84: 1, 2  
 

 
 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 
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Bijbellezing uit Exodus 17: 1-7 
Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene 
pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen 
ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te 
drinken. Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons 
water!’ zeiden ze. Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom 
stelt u de HEER op de proef?’ Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, 
bleef het klagen. ‘Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze 
tegen Mozes. ‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen en 
ons vee?’ 
Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg 
hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’ De HEER 
antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël 
voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je 
hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op 
de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ 
Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van Israël. Hij noemde die 
plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten 
hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef hadden gesteld 
door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’ 
 
Samenzang van 275: 1, 3, 4 

 

 
 



3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

4. Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 
Overweging 
 
Muziek  
George Frideric Handel: Siciliana and Allegro from Sonata in F 
(Fluit en orgel) 

 
BEVESTIGING EN INZEGENING 
 
Inleiding 
 
Toezeggingen door bruid en bruidegom 
 
Vraagstelling aan beiden 
 
Ringwisseling 
 
Gebed 
 
Zegening  
 
Muziek  
J.S.Bach: Partita in A Minor, Allemande 1e deel 
(fluit) 
 
Overhandiging van de boeken en de trouwkaars 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
Voorbeden, stil gebed, gebed van de Heer 
 
Acclamatie:  

 
 
Stil gebed (2 minuten) - acclamatie - Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd,  
uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel  
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid 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. 
 

Samenzang uit Lied 416: 1, 2, 3, 4 (allen gaan staan) 
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2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen 
voorganger: Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 

bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, 
alles wat ons overkomt. 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn, 
in ons verschillen en ons gelijken. 
Dan zal God ons zegenen in zijn Naam: 
Vader, Zoon en Heilige Geest. 

allen:  Amen, amen, amen. (gezongen) 
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Vertrek uit de kerk 
C.S Lang: Tuba Tune in D Major, Op. 15 
(Fluit en orgel) 
 
 
Mededelingen 
In de torenhal is er gelegenheid voor een donatie 
aan het Oogproject in Moldavië van Max Maakt 
Mogelijk. Meer informatie is te vinden op: 

https://www.maxmaaktmogelijk.nl/projecten/capresti-oogproject/ 
 
De familie verlaat de kerk na het bruidspaar. 
 
De receptie begint om 16.00 uur in Het Wapen van Valburg. 
 

https://www.maxmaaktmogelijk.nl/projecten/capresti-oogproject/

