
  

Thema: Ik zie ik zie wat jij niet ziet … 
 
Pianospel (naar de keuze van Annette) 
 
We gaan starten 
 
Kerkenraad komt binnen 
 
Welkom  

aansteken van de liturgiekaars 
 
Samenzang Psalm 139: 1, 8  
139:1 
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
139:8 
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. 
 
Liturgisch welkom (woorden aan het begin en evt. 
met gebed) door dominee. 
 
Introductie van het thema: 
Filmpje van “Dove” https://youtu.be/wpM499XhMJQ 
 
We gaan luisteren!  

Luisterlied Trijntje Oosterhuis. “Ken je mij”  
https://www.youtube.com/watch?v=kHDvGTwZR2s 
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 
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? 

  

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 
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? 
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, 
Rees niet, versta mij, ik ben, ik ben 
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? 
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, 
Oor niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
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? 
 
Filmpje – de kinderen komen naar voren 
 
Moment met de kinderen: 
aansteken van de kaars van de kindernevendienst 
 
Lied samenzang “Een parel in Gods Hand” 
https://www.youtube.com/watch?v=6IlFrBCs0mE 
 
Weet je, dat de Vader je kent? 
Weet je, dat je van waarde bent? 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 
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Ze zeggen allemaal je kan niks doen,  
je bent een oen! 
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat,  
ik ben niks waard! 
Nou heb ik weer de ranja om gegooid,  
ik leer echt nooit! 
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg,  
'k heb altijd pech, ik ga maar weg! 
 
Weet je, dat de Vader je kent. 
Weet je, dat je van waarde bent. 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, (2 x) 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom! 
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks! 
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn! 
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij",  
God houdt van mij. (2 x)! 
 
Ik weet, dat de Vader me kent 
Ik weet, dat ik van waarde ben. 
Ik weet, dat ik een parel ben. 
Een parel in Gods hand (2 x). 
 
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte 
 
Kyrie en Gloria moment: 
 
Ons loflied Laudate gentes dominum 
1. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum  
Laudate omnes gentes, laudate Dominum  
2. 
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 
3. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum  
Laudate omnes gentes, laudate Dominum  
4. 
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 
 
Luisterlied: “God en God alleen” 
 (https://www.youtube.com/watch?v=mL8IvRFHH9Q) 

 
God en God alleen  
Creëerde alle schoonheid om ons heen  
Van het grootste tot het kleinst  
Het wonder van het zijn  
van God en God alleen.  
 
God en God alleen  
Onthult de waarheid die aan ons verscheen  
en ieder streven van een man  
zal wijken voor het plan van God en God alleen.  
 
God en God alleen  
Zijn glorie straalt door heel de schepping heen  
Laat al wat zingen kan  
De glorie zingen van,  
van God en God alleen.  
 

  

God en God alleen  
Heeft ons een eeuwig toevluchtsoord verleend  
En ons dankbare refrein  
Zal nooit voleindigd zijn  
Voor God en God alleen.  
 
God en God alleen  
Zijn glorie straalt door heel de schepping heen  
Laat al wat zingen kan  
De glorie zingen van,  
van God en God alleen. 
 
 De woorden uit de Bijbel – 1 Samuël 16 (BGT) 
6Eén van de zonen van Isaï was Eliab. Toen Samuel 
hem zag, dacht hij: Dit is de man die de Heer uitgekozen 
heeft. 7Maar de Heer zei tegen Samuel: ‘Let niet op zijn 
uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is. Ik heb hem niet 
uitgekozen. Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. 
Daar kijken mensen altijd het eerst naar, maar ik let erop 
hoe een mens van binnen is.’ 
Samuel ontmoet David 
8Toen riep Isaï zijn zoon Abinadab, en hij stelde hem 
aan Samuel voor. Maar Samuel zei: ‘De Heer heeft hem 
ook niet uitgekozen.’ 
9Toen stelde Isaï zijn zoon Samma aan Samuel voor. En 
weer zei Samuel: ‘De Heer heeft hem ook niet 
uitgekozen.’ 10Zo stelde Isaï zeven zonen aan Samuel 
voor. 
Samuel zei tegen Isaï: ‘De Heer heeft niet één van hen 
uitgekozen. 11Heb je nog meer zonen?’ En Isaï zei: ‘Ja, 
mijn jongste zoon, David. Hij past op de schapen en de 
geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem dan hier 
komen. We gaan pas eten van het offer als hij er is.’ 
12Isaï liet zijn zoon David komen. David was een knappe 
jongen met rood haar en mooie ogen. Toen zei de Heer 
tegen Samuel: ‘Dit is degene die ik uitgekozen heb om 
koning te zijn.’ 13Toen nam Samuel een kruikje met olie. 
Hij goot de olie over het hoofd van David terwijl al zijn 
broers erbij waren. Vanaf dat moment was de geest van 
de Heer in David. 
 
Muzikaal intermezzo piano 
 
Overdenking  
 
 

 
 
Luisterlied:  “True colors” 
https://www.youtube.com/watch?v=2ecaYj14z3M  
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You with the sad eyes 
Don't be discouraged 
Oh I realize 
Its hard to take courage 
In a world full of people 
You can lose sight of it all 
And the darkness inside you 
Can make you feel so small 
But I see your true colors 
Shining through 
I see your true colors 
And that's why I love you 
So don't be afraid to let them show 
Your true colors 
True colors are beautiful 
Like a rainbow 
Show me a smile then 
Don't be unhappy, can't remember 
When I last saw you laughing 
If this world makes you crazy 
And you've taken all you can bear 
You call me up 
Because you know I'll be there 
And I'll see your true colors 
Shining through 
I see your true colors 
And that's why I love you 
So don't be afraid to let them show 
Your true colors 
True colors are beautiful 
Like a rainbow 
If this world makes you crazy 
And you've taken all you can bear 
You call me up 
Because you know I'll be there 
And I'll see your true colors 
Shining through 
I see your true colors 
And that's why I love you 
So don't be afraid to let them show 
Your true colors 
True colors 
True colors 
Shining through 
I see your true colors 
And that's why I love you 
So don't be afraid to let them show 
Your true colors 
True colors are beautiful 
Like a rainbow 
 
 
 
We gedenken het leven van br. Wiebe de Klein  
 
Lied: “Ik zie een poort wijd open staan”.  
Johannes de Heer lied 140:  
Ik zie een poort wijd open staan 
1.  
Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen 
van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen. 

  

Refrein 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open ook voor mij! 
Voor mij! Voor mij! 
Staat open, ook voor mij. 
 
2.  
Die open poort laat d' ingang vrij, 
aan wie komt binnen vlieden; 
aan rijk en arm, aan u en mij 
komt Jezus vrede bieden. 
Refrein 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open ook voor mij! 
Voor mij! Voor mij! 
Staat open, ook voor mij. 
 
Onze gebeden,  
 
na een moment van stilte 
 
Onze Vader met elkaar 
 
Aandacht voor de Collecte  
 

 
 
 
 https://youtu.be/jOPKfV-9As0 
Titel: Wat mooi dat jij er bent 
Tekst en muziek: Renee Klijnsma 
 
Wat mooi dat jij er bent 
Precies zoals je bent 
Niks moet anders 
Alles klopt 
 
Je bent precies zoals je zijn moet 
Geen ander doet en leeft hoe jij doet 
Iets unieks van Mij 
In jou verstopt 
 
Want ik zag aan de schepping  
dat er iets miste 
Dat wat het zo nodig had,  
was er toen nog niet 
 
En op de dag dat jij geboren werd 
Werd het voorjaar hier en buiten 
Begonnen vogels hard te fluiten 
Op de dag dat jij geboren werd.. 
 
Klopte de wereld  
een beetje meer 
 
Wat mooi dat jij nu hier 
Precies op jouw manier 
Ons laat zien 
dat alles klopt 
  

https://youtu.be/jOPKfV-9As0


             

  

                                                                                                                         

Elke vezel van je zijn is 
in lijn met hoe het bedacht is 
Iets moois van Mij 
In jou verstopt 
 
Want Ik zag aan de schepping  
dat iets miste 
Dat wat het zo nodig had,  
was er toen nog niet 
 
En op de dag dat jij geboren werd 
Werden trompetten hard geblazen 
Klonken violen, klonken glazen 
Op de dag dat jij geboren werd 
 
Stonden engelen te zingen 
Van alle mooie nieuwe dingen 
Op de dag dat jij geboren werd 
 
Klopte de wereld  
een beetje meer 
En als iets in het leven even niet klopt 
Als de dingen even niet zijn  
zoals ze zijn bedoeld 
 
Weet dan dat ik zachtjes  
aan je hart klop 
En er zal zijn,  
ook als jij dat niet voelt 
 
Want op de dag dat jij geboren werd 
Heb ik gezegd dat ik er zijn zal 
Van ’t hier en nu tot elk jaartal 
Want op de dag dat jij geboren werd 
 
Klopte de wereld  
een beetje meer 
 
© Renee Klijnsma, Video: Glenn van der Mull  
Audio: Kevin Veerbeek 
 
De kinderen komen terug 
 
Teken van hoop  
http://jeugdjournaal.nl/artikel/2414893-op-deze-
school-zitten-kinderen-met-en-zonder-beperking.html 
 
 

Slotlied: Samenzang  God van licht 
https://www.youtube.com/watch?v=70x35Mvd-pU 
of https://www.youtube.com/watch?v=fcKRcxE1QVY  
 
In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
  
In mijn onrust neemt U mijn hand;  
in mijn vragen houdt uw Woord stand.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
  
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker.   
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust, waar U woont.  
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
  
Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied.   
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
  
(Refrein)  
  
Bridge 4x: 
U schijnt feller  
dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.  
  
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker.   
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust.  
 
(Refrein)  
 
Waar U woont.  
 
Slotwoord  
God, ik wil U danken voor de hulp die U geeft om 
mensen te zien, zoals U ze ziet.  
Helaas schieten we hier nog vaak in te kort,  
maar ik geloof dat U dit in ons gaat veranderen.  
 
Zegening  
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      Het lied: “Gebed om zegen” speelt Annette 
 
Gebed om zegen 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God, zegen mij alle dagen lang 
Vader, maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest, Heer 
Jezus, kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt, diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid 
Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 


