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Voorganger: ds. Iemke Epema 

Lector en zang: Leanne Zwama 

Zang: Henk La Roi 

Piano: Geeske Koopman 

Techniek: Ludwin Wieringa, Geeske Koopman en Nel vd Maden 

 

-inleidend pianospel Morgen ontluikt weer 

-aansteken van de kaarsen op Tafel 

-gezongen gebed Lied 296 

-Lezing Lucas 24 vs 13 t/m 19 en vs 28 t/m 35 

-piano intermezzo melodie Psalm 139 

-meditatie 

 



-muzikale meditatie Ken je mij 

-moment van gedachtenis en gebed 

-collecte-oproep 

-gezongen zegen Lied 426  

-uitzending: Houd moed, heb lief! 

 

Tekst muzikale meditatie Ken je mij – Huub Oosterhuis 

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 

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? 

Zou dat niet veel teveel waar zijn? 

Zou dat niet veel teveel waar zijn? 

Ken je mij? Wie ken je dan? ………. 

 



 

 

 


