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Muziek – Tsjaikovski  

 

Woord van welkom 

 

Homoacceptatie - Kort verhaal ter introductie door Christine van Reeuwijk (film) 

 

Introductie & ontsteken van de tafelkaars 

 

De regenboogkaars is verstrekt door Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland. Door heel het 

land wordt vandaag in verschillende kerken stil gestaan bij IDAHOT. Daarbij wordt een 

regenboogkaars ontstoken. 

 

Ik zal er zijn (film) 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

  

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

  

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

  

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

  

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

Verootmoedigingsgebed 

 

NLB 833 (cantorij) 

 

Take, o take me as I am;  

summon out what I shall be;  

set your seal upon my heart  

and live in me. 2x 

 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel in mijn hart 

en leef in mij. 2x 

 

  



Schriftlezing Johannes 15: 9 - 17 

 

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 

liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn 

vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf 

weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader 

heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik 

jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. 

Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 

 

NLB 377: 1, 4, 6 (cantorij) 

 

Zoals ik ben, kom ik nabij 

met niets in handen dan dat Gij 

mij riep en zelf U gaf voor mij. 

O Lam van God, ik kom. 

 

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 

O Lam van God ik kom. 

 

Zoals ik ben – ja, dat ik dan 

de lengte, breedte, hoogte van 

uw diepe liefde vatten kan: 

O Lam van God, ik kom. 

 

Korte meditatie 

 

Stil gebed & ontsteken van kaarsen 

 

Psalm 139: 1 (cantorij) 

 

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. 

 

Schuldbelijdenis 

 

Lied uit Taizé ‘Ubi Caritas’ (cantorij) 

 

Daar waar liefde heerst 

en vrede, 

daar waar liefde heerst, 

daar is God met ons. 3x 

 

Gebeden (film) 

 

  



NLB 428 (cantorij) 

 

Life so full I give to you 

As the Father sends me so I send you 

Spread my light throughout all life 

Peace be with you 

Life so full I give to you 

As the Father sends me so I send you 

Spread my light throughout all life 

Peace be with you 

 

Overvloedig geef ik u, 

zoals de vader Mij zond, zo zend ik u. 

Ga en deel mijn liefde uit 

vrede zij u. 

Overvloedig geef ik u 

zoals de vader Mij zond, zo zend ik u. 

Ga en deel mijn liefde uit 

vrede zij u. 

 

Zegenbede 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn (film) 

 

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:  

in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen.  

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. 

 


