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♫ Openingslied You say (M&T: Lauren Daigle)  
 

I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough 

Every single lie that tells me I will never measure up 

Am I more than just the sum of every high and every low? 

Remind me once again just who I am, because I need to know,  

 

You say I am loved when I can't feel a thing 

You say I am strong when I think I am weak 

And You say I am held when I am falling short 

And when I don't belong, oh, You say I am Yours 

And I believe (I), oh, I believe (I) 

What You say of me (I)  I believe 

 

The only thing that matters now is everything You think of me 

In You I find my worth, in You I find my identity, ooh oh 

 

You say I am loved when I can't feel a thing 

You say I am strong when I think I am weak 

And You say I am held when I am falling short 

When I don't belong, oh, You say I am Yours 

And I believe (I), oh, I believe (I) 

What You say of me (I) Oh, I believe 

 

Taking all I have and now I'm layin' it at Your feet 

You'll have every failure God, You'll have every victory,  

You say I am loved when I can't feel a thing 

You say I am strong when I think I am weak 

You say I am held when I am falling short 

When I don't belong, oh, You say I am Yours 

And I believe (I), oh, I believe (I) 

What You say of me (I)  I believe 
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Begroeting en woord van welkom  

 

Aansteken van de kaarsen door Coby en Ruth 

 

 

                      

              Hoe zie jij jezelf?  

 

 

♫ God, geef dat mijn gedachten (Aber Du weisst)                        
T. naar Dietrich Bonhoeffer, M. Taizé.  

 

Dietrich Bonhoeffer was een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog en 

verzetsstrijder tegen het nazisme. Bonhoeffer leert ons onder andere dat geloof en 

maatschappelijke betrokkenheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hij werd 

in 1945 op bevel van Hitler vermoord. 

 

Taizé is een kloostergemeenschap in Frankrijk waar jonge mensen (16-30 jaar) uit 

de hele wereld, met heel diverse achtergronden, het hele jaar 

welkom zijn om de broeders en elkaar te ontmoeten en met 

elkaar in gesprek te gaan. Op deze plek ervaar je op allerlei 

manieren goedheid: in de hartelijkheid waarmee de broeders 

met elkaar omgaan, in hun rustige en discrete gastvrijheid, 

in het gebed en de wijze waarop hun hartelijkheid en 

goedheid overslaat op de jonge gasten. Veel mensen hebben nauwelijks op een 

rationele manier leren denken over goed en kwaad, over God, over genade en over 

Jezus Christus, maar toch blijkt dat bij ieder mens een spontane neiging tot het 

goede is te bespeuren. 

 

God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U.                                               

Bij U is het licht, U vergeet mij niet.                                                              
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Bij U vind ik hulp, ja, bij U vind ik geduld.                                                   

Van uw wegen heb ik geen begrip,  

maar U weet de weg voor mij.  

             Hoe ziet God jou? 

 

 

 

♫ Ken je mij?  
Een lied wat wij vooral kennen van Trijntje Oosterhuis. Het lied is een vrije 

vertaling van psalm 139 en geschreven door haar vader Huub Oosterhuis.                

Stijn van De Loo heeft de muziek gemaakt. Deze psalm is een hele intiem en gaat 

erover dat God ieder mens persoonlijk kent. “HEER, u kent mij, u doorgrondt 

mij.” 

 

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 
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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 

Vrees 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, 

Door niemand minder? 
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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? 

 

 

Evangelielezing                Lucas 19: 1-10              NBV-

vertaling 

 

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man 

die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus 

zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat 

lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van 

stuk.  

Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om 

Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.  

Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 

‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in 

jouw huis verblijven.’  

Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol 

vreugde bij zich thuis.   

Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar:  

‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om 

onderdak te vinden voor de nacht.’  

Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer:  

‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, 

en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’   

Jezus zei tegen hem:  

‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is 

een zoon van Abraham.   
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De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat 

verloren was.’ 

 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 

 

 

Overweging 

 

 

 

♫ Neem mij aan zoals ik ben   
Lied uit de Ionagemeenschap  M. John L. Bell, Ned. Tekst  R. van Loenen. 

 

Na haar oprichting in 1938 ontwikkelt de Gemeenschap van Iona in Schotland zich 

tot een praktisch en oecumenisch antwoord op de armoede en werkloosheid in de 

jaren 1930 van Glasgow en omgeving.  

Het streven naar economische rechtvaardigheid en 

integratie van de armsten en meest kwetsbaren, is 

nog steeds een van de pijlers van de hedendaagse 

Iona Community. 

 

Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij 

 

Voorbede 

 

♫ Acclamatie: Kom, adem ons open, kom, adem ons open, 

adem ons open. 

 

Openen we onze handen en spreken de woorden die Jezus 

ons geleerd heeft samen hardop uit:    

https://www.kerkliedwiki.nl/John_L._Bell
https://www.kerkliedwiki.nl/Ren%C3%A9_van_Loenen
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Onze Vader die in de hemel 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 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

             

              Aan wie wil je jezelf (eens) echt laten zien?    
 

 

 

Vredeswens  

 

 

♫ Ongestraft mag liefde bloeien, ingeleid door Walter den Boer 

Tekst Sytze de Vries en muziek van John Steiner – Love divine 

 

Dit lied bezingt de vrijheid van de liefde in al zijn vormen en werd in 2011 

door Sytze geschreven voor het boekje ‘Coming out churches’ en de 

ondertekening van het anti-geweld-tegen-homo’s manifest van de 

gezamenlijke kerken. 

 

Ongestraft mag liefde bloeien, 

vrijuit zoeken naar de zon. 

Liefdes loop verdraagt geen boeien: 
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laat haar stromen als een bron! 

 

Laat de liefde maar gebeuren 

als een wonder van het licht, 

als een regenboog vol kleuren 

door de hemel zelf gesticht. 

 

Niemand houdt de liefde tegen 

waar zij langs de straten gaat. 

Wie met liefde is gezegend, 

koestert wie om liefde gaat. 

 

God verhoede dat er iemand 

in de liefde wordt gekrenkt. 

Ware liefde oordeelt niemand, 

maar aanvaardt haar als geschenk. 

 

Liefde vraagt ons om ontferming 

tegen wie haar vlammen dooft. 

Wie haar rechten wil beschermen 

vindt in liefde zelf geloof. 

 

Wie voor liefde is geschapen 

vreest ook niet bij tegenwind. 

Liefde is het hemels wapen 

dat de angsten overwint. 

Leg de liefde niet aan banden, 

gun haar gang de vrije loop. 

Geef haar bloemen nooit uit handen, 

want haar vrucht is onze hoop! 

 

Ongestraft mag liefde bloeien,  
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vrijuit zoeken naar de zon. 

liefdes loop verdraagt geen boeien,  

laat haar stromen als een bron! 

 

 

Slotgebed 

 

 

Slotwoord door Saphira Metekoy  

 

 

Collecte: LGBT Asylum Support 

Deze organisatie ondersteunt asielzoekers die vanwege hun seksuele 

geaardheid hun land ontvluchten. Hun culturele en religieuze 

achtergrond en de soms zeer traumatische ervaringen in het land 

van herkomst belemmeren het (openlijk) praten over hun seksuele 

voorkeur. Eenmaal in Nederland worden zij door het COA (Centraal 

Orgaan voor Asielzoekers) op basis van hun nationaliteit 

geselecteerd en gehuisvest.  

Hierdoor komen ze weer in aanraking met de mensen, discriminatie 

en intimidatie die zij juist ontvluchtten. Vrijwel alle LGBT-

asielzoekers belanden voor een tweede maal in de kast. Juist in 

Nederland zou deze beperking van de vrijheid niet nodig mogen 

zijn. Doneren via: 

NL 47 TRIO 0212 4621 72 t.a.v. LGBT Asylum Support 

 

 

  



Tot 18 uur is 0348 424823 bereikbaar voor een afspraak met één van de pastores 

  

Zegen en wegzending 

 
 

♫ Ga met God en Hij zal met je zijn                                                 
Dit lied is een vertaling  van “God be with you till we meet again” door Gert 

Landman. Het origineel is van Jeremiah Eames Rankin, voorzien van muziek door 

Ralph Vaughan Williams. 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn  

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

  

https://kerkliedwiki.nl/God_be_with_you_till_we_meet_again
https://kerkliedwiki.nl/Gert_Landman
https://kerkliedwiki.nl/Gert_Landman
https://kerkliedwiki.nl/Jeremiah_Eames_Rankin
https://kerkliedwiki.nl/Ralph_Vaughan_Williams
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Vanwege striktere maatregelen een aangepast programma 

van de Regenboogweek 
 

 

Dinsdag 13 oktober 19.30 uur                                                      

Regenboogfilm Two of Us (Deux)                                    

Aanmelden verplicht bij Annex Cinema.  

Woensdag 14 oktober                                                                   

Online: lezing ‘De mannen van Michelangelo’  door Galerie Van 

Slagmaat.                                            

Aanmelden lezing@galerievanslagmaat.nl. 

Donderdag 15 oktober 20.30 uur                                 

Online: Regenboog Pubquiz. 

Een leuke pubquiz met vragen over muziek, film, sport én natuurlijk 

testen we je kennis over LHBTI+.  

Schrijf je in via www.eventbrite.nl/e/120430724539  

 

 

 

 

 

mailto:lezing@galerievanslagmaat.nl
https://www.eventbrite.nl/e/120430724539
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Aan deze viering werkten mee: 

Raad van Kerken Woerden 

Namens het pastoresconvent Woerden: 

Ds. Joost Schelling, predikant Gereformeerde Kerk 

Pastor Janneke Stam, parochie Pax Christi 

Ds. Maarten Diepenbroek, predikant Lutherse kerk  

Muzikanten:  

Patricia Boll (zang) 

Marcel Kooiman (piano) 

Dick van Vliet (percussie en dwarsfluit) 

Namens de werkgroep Coming Out Woerden: 

Coby Franken 

Saphira Metekoy 

Walter den Boer 

 

Hartelijk dank aan de Opstandingskerk voor het plaats bieden aan 

deze viering. Ook heel veel dank aan alle vrijwilligers van deze 

gemeente voor het mogelijk maken van deze viering en de 

ondersteuning bij de live streaming.  

 

Liederenbron: https://kerkliedwiki.nl 

Afbeelding voorkant boekje:   

https://thecovecommunity.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

https://kerkliedwiki.nl/
https://thecovecommunity.blogspot.com/
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