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Bruiloft van Boaz en Ruth 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Jeroen Jeroense 

Ouderling van dienst: Anneke Nanere 

Zang: IJsbrand ter Haar 

Organist/Pianist: IJsbrand ter Haar 

Koster: Jetty Gaasbeek 

Techniek: Rob Coenen 

Met medewerking van de leiding van de kinderkerk  

en kinderkoor What’s Up o.l.v. IJsbrand ter Haar 
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Welkom 
Een hartelijk welkom aan iedereen die deze dienst meeviert via het YouTube 
kanaal van deze kerk of luistert via kerkomroep. Verder een hartelijk welkom aan 
alle mensen hier vanmorgen in de kerk. En ‘hoi’ jongens en meisjes hier in de 
kerk. Jullie hebben vanmorgen een viering die speciaal voor jullie is. Waaraan 
jullie ook meewerken. Wat leuk. Geniet ervan.   
 

In de viering geven we de Liefde van God aan elkaar. 
We gaan samen bidden en zingen.  
Het Licht van God maakt ons vrolijk.  
 
-allen gaan staan 
 
 
Groet 
v: God zal bij jullie zijn. 
a: God zal je bewaren. 
 
 
Bemoediging 
v: God zorgt voor ons. 
a: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 
 
 
Drempelgebed 
v: God, wij zijn hier om bij u en bij elkaar te zijn. 
a: Wilt u in ons leven zijn. 
v: God, wij zijn samen uw gemeente  
    en mogen hier samen leven en samen vieren. 
a: Breng ons bij elkaar, 
    geef ons uw liefde en vrede. 
    Amen  
 
-allen gaan zitten 
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Aanvangspsalm   67: 1 en 2 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht mee neuriën mag wel. 
 
God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al tezaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwe naam. 
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
 
 
Gebed 
v: God, pas op ons. 
a: God, pas op ons. 
v: Christus, pas op ons. 
a: Christus, pas op ons. 
v: God, ontferm U over ons. 
a: God, ontferm U over ons. 
 
 
Glorialied   888 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht mee neuriën mag wel. 
 
Lift up your heads tot hecoming King; 
bow before Hi mand adore Him, 
sing to His majesty; 
let your praises be pure and holy, 
giving glory to the King of kings. 
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Ds. Beer   ‘Wat is Liefde?’ 
 
 
Muziek   ‘Voluntary in G’   Henry Heron (18de eeuw) 
 
 
Verhaal van Ruth   vertelt voor de kinderen 
 
De kinderen gaan knutselen in de zijbeuk. 
 
 
Lied   787: 1, 2, 3 en 4 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht mee neuriën mag wel. 
 
Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten, 
en dwing mij niet mijn weg terug te gaan, 
ik heb ’t verleden achter me gelaten 
en altijd, altijd zal ik naast je staan. 
 
Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten, 
en waar jij gaat, ik wijk niet van je pad, 
waar jij je rust neemt, zal ik overnachten, 
in jouw bestaan ligt dat van mij vervat. 
 
Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen, 
jouw God is ook mijn wondervolle God. 
En waar jij sterft zal ook mijn einde komen; 
ten slotte treft ons één en ’t zelfde lot. 
 
Waar jij je laatste rustplaats eens zult vinden, 
begraaft men mij, nog steeds je bondgenoot. 
Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden, 
daar komt geen einde aan dan door de dood. 
 
 
Liefde is   door Anneke Nanere 
 
 
Muziek   ‘Just the way you are’   Billy Joel (1949) 
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Gedicht   ‘thuiskomen’ 
 
wat is vriendschap 
wat is liefde 
anders dan 
het weten 
en ervaren 
 
ik kom thuis 
bij jou 
jij komt thuis 
bij mij 
 
gisteren 
en 
morgen 
veilig 
geborgen 
in 
het nu 
 
bij jou 
bij mij 
 
OekeKruythof 
 
 
Liefde is   door Jeroen Jeroense 
 
 
Gedicht   ‘Ga nu maar liggen liefste’ 
 
Ga nu maar liggen liefste in de tuin, 
de lege plekken in het hoge gras, ik heb 
altijd gewild dat ik dat was, een lege 
plek voor iemand, om te blijven. 
 
Rutger Kopland 
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Lied   788: 1, 2 en 3 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht mee neuriën mag wel. 
 
God die in het begin 
uit aarde, naar zijn beeld, 
de mensen voor elkaars 
geluk geschapen heeft, 
Hij doet u samen zijn, 
Hij maakt u man en vrouw, 
elkanders brood en wijn, 
elkanders woord van trouw. 
 
Zoals van meet af aan 
een mens geen antwoord vindt, 
als hij niet door een mens 
ten diepste wordt bemind, 
zo zult gij nu voortaan 
in liefde en in leed 
elkanders antwoord zijn, 
één lichaam en één geest. 
 
Zoals ten einde toe 
de mensen twee aan twee 
hun lange wegen gaan, 
en God gaat met hen mee, 
zo zal Hij met u zijn 
in leven en in dood, 
Hij wordt uw brood en wijn – 
en dit geheim is groot. 
 
 
Schriftlezing Ruth 4: 9-12 
 
 
De kinderen komen terug in het koor van de kerk. 
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What’s Up   ‘Oseh shalom’ 
 
Oseh shalom bimromav 
Hu ya'aseh shalom aleynu 
Ve'alkolyisrael 
Ve'imru Amen 
 
Vertaling: 
Hij die ons vrede geeft in de hoogte, 
brengt vrede over ons en over Israël 
en zeggen we amen. 
 
 
Liefde   gedachte voor de gemeente 
 
 
Lied   791: 1, 2, 3 en 4 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht mee neuriën mag wel. 
 

Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 

Liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 

 

Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

 

Liefde luidt de naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 

ziel en zinnen metterdaad. 

 

Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, – 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 
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Bruiloft 
 
 
Voorbeden 
v: Zo bidden wij met elkaar: 
a: Vervul ons met uw Geest, 
    geef adem en kracht aan mensen. 
 
Stil gebed 
 
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 dak- en thuislozen: Stichting Kruispunt Arnhem 
2 Kerk 
3 Stichting Betuwe Wereldwijd 
 

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’. 
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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. 
 
 
Whats’s Up   ‘Oh dat huiswerk’ 
 
Je moet bergen huiswerk maken 
Saaie taal- en rekentaken 
Dus dat is weer ploeteren 
En buiten schijnt de zon 
Je zou liever buiten spelen 
Wat kan jou die rotsom schelen 
Zo zit je te foeteren 
Je kop lijkt wel beton 
 
O, wat is het toch weer veel 
O, ik werk me groen en geel 
Aan dat huiswerk 
Aan dat huiswerk 
Ik doe echt wel goed m’n best 
Maar ik heb toch zo de pest 
Aan dat huiswerk 
Aan dat huiswerk 
Of je rekent, leert en leest 
Spelen blijft het mooiste feest 
En van spelen leer je lekker toch het meest 
Of je rekent, leert en leest 
Spelen blijft het mooiste feest 
En van spelen leer je lekker toch het meest 
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Boeken-vol moet je onthouen 
Boeken-vol je kop instouwen 
Alles moet je weten 
Anders vinden ze je slecht 
Grote mensen die beweren 
Dat je alleen zó kunt leren 
Die zijn zelf vergeten 
Dat ze óók hebben gezegd 
 
O, wat is het toch weer veel 
O, ik werk me groen en geel 
Aan dat huiswerk 
Aan dat huiswerk 
Ik doe echt wel goed m’n best 
Maar ik heb toch zo de pest 
Aan dat huiswerk 
Aan dat huiswerk 
Of je rekent, leert en leest 
Spelen blijft het mooiste feest 
En van spelen leer je lekker toch het meest 
Of je rekent, leert en leest 
Spelen blijft het mooiste feest 
En van spelen leer je lekker toch het meest 
 
 
Lied   ‘Onder, boven voor en achter’ 
 
Refrein 
Onder boven 
voor en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder boven 
voor en achter, 
God is om mij heen. 
 
Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land, 
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand, 
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant, 
ik ben nooit in mijn eentje, want 
Refrein 
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Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus, 
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus,, 
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus 
God gaat altijd met me mee, dus 
Refrein 
 
-allen gaan staan 
 
 
Zegen 
God is voor je, om je de goede weg te wijzen. 
God is naast je om je hand vast te houden. 
God is achter je om je in Zijn armen te sluiten  
en om je te beschermen tegen gevaar. 
God is onder je om je op te vangen wanneer je bijna zou vallen. 
God is in je, om je te troosten als je verdriet hebt. 
God is om je heen als een beschermende muur,  
wanneer anderen over je heen vallen. 
God is boven je om je te zegenen. 
Zo zegene God jou vandaag, 
morgen en voor altijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In De Ruimte nodigen Boaz en Ruth iedereen hartelijk uit voor de receptie! 


