
 
thema: schoonheid van de Schepping  
 
afbeelding tonen 
welkom 
zingen Opwekking 697 
Al wat ik ben, 
leg ik in uw hand, 
ik geef mijzelf volledig. 
Mijn leven rust 
in de palm van uw hand, 
ik ben van U voor eeuwig. 
 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
bent U alleen. 
 
Zo wandel ik 
heel dicht aan uw zij, 
ook in mijn pijn 
vertroost U mij. 
En ik vertrouw 
op wat U belooft, 
uw woord staat vast voor eeuwig 

voor eeuwig. 
 
Jezus, ik geloof in U. ) 
Jezus, ik vertrouw op U. ) 
En de reden dat ik leef, ) 2x 
de reden dat ik zing... ) 
bent U alleen. 
 
Ik aanbid U, ) 
ik aanbid u, Heer. ) 4x 
 
Ik vertrouw U, ) 
ik vertrouw op U. ) 2x 
 
Jezus, ik geloof in U. ) 
Jezus, ik vertrouw op U. ) 
En de reden dat ik leef, ) 2x 
de reden dat ik zing... ) 
bent U alleen. 

gebed 
gedicht ‘Jij, mijn kind’ van Geja van Reenen, gelezen door Frank van Reenen  
zingen lied 653: 1, 2 en 5  
gedicht ‘Wie ben ik’, Loek Buter 
gespreksmoment: terugblik van Eveline 
zingen psalm 139: 1  
schriftlezing Psalm 139: 5 t/m 18 
zingen psalm 139: 14 
overdenking 
Mieke zingt ‘Ken je mij’ van Huub Oosterhuis 
Ref: 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
die aardig is, of onmetelijk ver, 
die niet staat en niet valt 
en niet voelt als ik, 

niet koud en hooghartig 
 
Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water, 
Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? Hier ben ik 
 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben, 
dat het houdt, 



Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en 
zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf, 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 
 
Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben, 
Als niemand anders, 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 

Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt 
in mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb, 
geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
gezien, genomen, 
door niemand minder? 
Zou dat niet veel te veel waar zijn? 
Zou dat niet veel te veel waar zijn? 

voorbeden 
inzameling van de gaven 
zingen lied 377: 1, 2, 4 en 5 
viering van de Maaltijd van brood en wijn 
nodiging 
tafelgebed  
aanwijzingen 
vredegroet 
de gemeenschap van brood en beker 
gebed 
zingen lied 416: 1, 2 en 4  
zegen van Sint Patrick 
 


