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Hartelijk welkom in deze trouwdienst!  

In deze dienst ontmoeten we elkaar en God in het zingen, bidden, luisteren, lezen en het geven van geld 
aan zij die het nodig hebben. Ook vragen we Gods zegen over het huwelijk van Henk en Hilde.  

Hopelijk voel je je thuis en word je geïnspireerd. En als je niet (meer) gewend bent om naar de kerk te 
gaan: voel je niet bezwaard om te luisteren en om je te verwonderen over wat er gebeurt. 

 
 
 

O P E N I N G S L I E D  

Allen gaan staan voor de binnenkomst van Hilde en haar vader en zetten aansluitend het openingslied in 

O God, die gaat te boven  
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Allen blijven staan 
 

D R E M P E L G E B E D  

Allen blijven staan voor het Kyrie en Gloria 
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K Y R I E  E N  G L O R I A  
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Allen gaan zitten 

 

G E B E D  
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L E Z I N G  U I T  H E T  O U D E  T E S T A M E N T  

Hooglied 8 

5 Wie is die vrouw die daar uit de woestijn komt, 
aan de arm van haar liefste? 

Onder de appelboom kuste ik je wakker. 
Daar kreeg je moeder weeën, 
daar werd jij geboren. 

6 Vergeet mij niet, 
draag mijn liefde als een ketting op je borst, 
als een armband om je arm. 
De liefde is zo sterk als de dood, 
niemand houdt de liefde tegen. 
De liefde lijkt op een vuur, 
een vuur dat hevig brandt. 

7 Geen zee of rivier kan dat vuur ooit blussen, 
want de liefde houdt nooit op. 
Zelfs de rijkste man kan de liefde niet kopen. 
Al geeft hij al zijn geld, 
hij wordt alleen maar uitgelachen. 

A N T W O O R D P S A L M  

Psalm 139 
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Koor: 

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:  
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord,  
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen  
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

Allen: 
8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 

die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in ’t diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

 

L E Z I N G  U I T  D E  B R I E V E N  

1 Korintiërs 13  

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet 
meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profete-
ren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan 
verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik 
voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik 
de liefde niet, het zou mij niet baten. 

4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 
zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent 
het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 
7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
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8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis 
verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het 
volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een 
kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kin-
derlijke achter me gelaten. 12 Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, 
maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig 
kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
grootste daarvan is de liefde. 

 

Allen gaan staan 

L E Z I N G  U I T  H E T  E V A N G E L I E  

   

  Koor: 
  Blijf in mijn liefde, houd je aan mijn geboden. 
  Mijn gebod is: heb elkaar lief. 

 

Johannes 15  

Voorganger:  
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in 
mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader 
gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan 
zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb lief-
gehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrien-
den wanneer je doet wat Ik zeg. 
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Evangeliemotet  

Johannes 13  

Voorganger: 
35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. 

  Koor: 
  U komt lof toe, U onze zang, U alle glorie,  
  Vader, Zoon en heilige Geest,  
  in alle eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Allen gaan zitten 

O V E R D E N K I N G  

Koor: 
I give to you a new commandment, that 
you love one another, as I have loved you. 

Ubi caritas est vera, Deus ibi est.  
Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exsultemus et in ipso jucundemur.  
Timeamus et amemus Deum vivum.  
Et ex corde diligamus nos sincero.  
Amen. 

 

34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik 
jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.  

Waar ware vriendschap heerst, daar is God. 
Christus’ liefde heeft ons tot eenheid gebracht. 
Laat ons juichen en blij zijn in Hem. 
Laat ons oprecht de levende God liefhebben 
en van harte goed zijn met elkaar.  
Amen. 
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L I E D  

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor  

 Koor: 
1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
alleluia, 

 Allen: 
3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
 om op te komen voor wie is verstomd, 
 voor wie gevangen zit of is gewond, 
 alleluia, 
 
 Allen: 
4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
 gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
 uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
 Alleluia! 

I N Z E G E N I N G  

Inleiding – Gebed – Trouwbelofte – Ringen – Zegen 
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Allen gaan staan 

L I E D  N A  D E  I N Z E G E N I N G  

God zal met je meegaan  

 
Allen gaan zitten 

A A N B I E D E N  V A N  D E  H U I S B I J B E L  

G E B E D E N  

Elke gebedsintentie eindigt met “... zo bidden wij samen”, waarna allen zingen: 

daarna is er tijd voor stil gebed, besloten met een gezamenlijk Onze Vader  
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C O L L E C T E  

De collecte is bestemd voor Kledingbank Amersfoort. U kunt ook geven via bovenstaande QR-code.  
Tijdens de collecte zingt het koor: 

Fill your hearts with joy and gladness  

Fill your hearts with joy and gladness, 
sing and praise your God and mine! 
Great the Lord in love and wisdom, 
might and majesty divine! 
He who framed the starry heavens 
knows and names them as they shine!  

Vul jullie harten met vreugde en blijdschap, 
zing en prijs jouw God en de mijne! 
Groot is de Eeuwige in liefde en wijsheid, 
macht en goddelijke majesteit! 
Die de sterren in de hemel hing 
kent ze alle bij naam.  

Praise the Lord, his people, praise him! 
Wounded souls his comfort know; 
those who fear him find his mercies, 
peace for pain and joy for woe; 
humble hearts are high exalted, 
human pride and power laid low.  

Prijs de Eeuwige, zijn volk, prijs hem! 
Gewonde zielen kennen zijn troost, 
die hem vrezen, vinden zijn goedheid, 
vrede bij pijn en vreugde in ellende. 
Nederige harten worden hoog verheven, 
trots en macht delven het onderspit.  

Praise the Lord for times and seasons, 
cloud and sunshine, wind and rain; 
spring to melt the snows of winter 
till the waters flow again; 
grass upon the mountain pastures, 
golden valleys thick with grain. 

Prijs de Eeuwige voor tijden en seizoenen, 
wolken en zonneschijn, wind en regen, 
de lente die de sneeuw doet smelten 
tot het water weer stroomt, 
gras op de bergweiden, 
valleien verguld met graan.  

Fill your hearts with joy and gladness, 
peace and plenty crown your days; 
love his laws, declare his judgments, 
walk in all his words and ways; 
he the Lord and we his children: 
praise the Lord, all people, praise!  

Vul jullie harten met vreugde en blijdschap, 
dat vrede en voorspoed jullie dagen mogen kronen. 
Heb zijn wetten lief, verkondig zijn gerechtigheid, 
wandel naar zijn woorden en wegen. 
Hij de Eeuwige, en wij zijn kinderen: 
prijs de Eeuwige, alle mensen, prijs!  
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Allen gaan staan 

W E G Z E N D I N G  E N  Z E G E N  

Voorganger: 
De Levende zegene en behoede u, 
de Levende doe haar aangezicht over u lichten 
en zij u genadig. 

De Levende verheffe zijn aangezicht over u 
en geve u vrede. 

 

Allen blijven staan voor het slotlied 
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S L O T L I E D  

Lord of all hopefulness  

2. Lord of all eagerness, Lord of all faith, 
whose strong hands were skilled at the plane and the lathe: 
Be there at our labours, and give us, we pray, 
your strength in our hearts, Lord, at the noon of the day. 

3. Lord of all kindliness, Lord of all grace, 
your hands swift to welcome, your arms to embrace: 
Be there at our homing, and give us, we pray, 
your love in our hearts, Lord, at the eve of the day. 

4. Lord of all gentleness, Lord of all calm, 
whose voice is contentment, whose presence is balm: 
Be there at our sleeping, and give us, we pray, 
your peace in our hearts, Lord, at the end of the day. 

 
Heer van alle hoop en vreugde, in wie kinderlijk vertrouwen de zorgen kan doorstaan,  
wees bij ons ontwaken en geef ons hart uw vreugde voor de morgen. 

 Heer van alle geestdrift en geloof, wiens handen vaardig zijn met schaaf en draaibank,  
wees bij ons werken en geef ons hart uw kracht voor de middag. 

 Heer van alle goedheid en genade, wiens handen verwelkomen, wiens armen omhelzen, 
wees bij ons thuiskomen en geef ons hart uw liefde voor de avond. 
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 Heer van alle zachtheid en kalmte, wiens stem voldoening, wiens nabijheid balsem is, 
wees bij ons slapen en geef ons hart uw vrede voor de nacht. 

 

Tijdens het orgelspel na het slotlied verlaten eerst Henk en Hilde de kerk. 

 

 

Welkom op de receptie in Parkhuys Rosarium! Volg Henk en Hilde langs Cultuurhuis Pleiade en via de 
Molenweg, door het bos (zie onder). Het is op vijf minuutjes loopafstand.  

Sluit aan in de felicitatierij als je van plan bent om niet zo lang te blijven. Als je van plan bent om langer 
te blijven: neem eerst een drankje en wat lekkers. Zo hopen we een lange rij te voorkomen. 

Orgelspel voor de dienst  
Variaties over Psalm 45  
muziek Harry van Wijk 

Openingslied   
O God, die gaat te boven  
tekst Michael A. Perry 
vertaling Henk Vogel  
melodie Gustav Holst – THAXTED 

Drempelgebed - Liedboek 291d 
Onze hulp in de naam van de Heer 
tekst Sytze de Vries 
melodie Willem Vogel 

Kyrie en Gloria 
Heer ontferm u / Eer aan God in den hoge 
tekst vroeg-kerkelijk 
melodie naar Thoinot Arbeau 

Antwoordpsalm - Liedboek 139 
Heer, die mij ziet zoals ik ben 
tekst naar Psalm 139 
berijming Jan Willem Schulte Nordholt  
melodie A Genève 1551 – Psalm 30 
melodie B Henk Vogel 

Alleluia - Liedboek 338a 
Alleluia, blijf in mijn liefde 
tekst naar Johannes 15:9-10, 12, 17 
melodie IWVL-NSGV 

Evangeliemotet 
I give to you a new commandment 
tekst Johannes 13:34, 8e eeuw 
muziek Peter Nardone, gregoriaans 

Acclamatie - Gezangen voor Liturgie 263 
Alleluia, u komt lof toe 
tekst en melodie IWVL 

Lied na de overdenking 
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 
tekst Delores Dufner 
vertaling Gert Landman 
melodie Hilde de Jong 

Lied na de inzegening 
God zal met je meegaan 
tekst Sytze de Vries 
melodie Job de Bruijn 

 

Gebedsacclamatie - Dienstboek 81 
Heer, ontferm u 
muziek Russisch-orthodox 

Anthem tijdens de collecte 
Fill your hearts with joy and gladness 
tekst Timothy Dudley-Smith, naar Psalm 
147 
muziek Sarah Quartel 

Zegen - Tussentijds 116 
De Levende zegene en behoede u 
tekst Numeri 6:24-27 
muziek Gert Bremer 

Slotlied 
Lord of all hopefulness 
tekst Jan Struther 
melodie traditioneel Iers – SLANE 

Orgelspel na de dienst 
Psalm 150 
muziek Toon Hagen 




