Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 25 juli 2021 in de Oranjekerk te Amsterdam
Algehele leiding: Erik van der Waal uit Soest.
Overdenking: Jolanda Molenaar uit Steenwijk.
Piano: Olivier Stortelde uit Nijmegen
Orgelbegeleiding: Dik Berkhout uit Hazerswoude Dorp
Vocale medewerking: De Mannen van K.L.E.M.
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam
Thema

‘Take Pride in Us’
Voorbeden kun je (ook tijdens de viering) mailen naar: voorbede@erv.amsterdam
Je kunt ook het voorbedeformulier invullen op https://www.erv.amsterdam/voorbede

De mannen van K.L.E.M. zingen het lied:
Feels like Home (Chantal Kerviazuk)

I come from
Feels like home to me
Feels like home to me
Feels like I'm all the way back where I belong

Something in your eyes
Makes me wanna lose myself
Makes me wanna lose myself
In your arms

A window breaks down a long dark street
And a siren wails in the night

There's something in your voice

But I'm alright 'cause I have you here with me
And I can almost see through the dark there is
light

Makes my heart beat fast
Hope this feeling lasts
The rest of my life
If you knew how lonely my life has been

If you knew how much this moment means to me
And how long I've waited for your touch
If you knew how happy you are making me
I've never thought that I'd love anyone so much

And how long I've been so alone
If you knew how I wanted someone to come along
And change my life the way you've done

Feels like home to me...

Feels like home to me
Feels like home to me
Feels like I'm all the way back where

Woord van welkom
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Samenzang: Lof zij de Heer

Wij wensen elkaar de vrede van God toe.

Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartenlust
zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
Psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
(Opwekking 602 / Evang. Liedbundel 501)
Eerste lezing: Jesaja 42: 1 t/m 9

Lof zij de Heer,
Hij omringt met zijn liefde uw leven.
Heeft u in 't licht als op adelaarsvleugelen
geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle
volken het recht doen kennen.
2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;
3 het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal hij niet doven.
Het recht zal hij zuiver doen kennen.
4 Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op
aarde vestigen; de eilanden zien naar zijn
onderricht uit.
5 Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft
geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft
uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt,
die de mensen op aarde levensadem geeft,
en levensgeest aan allen die daar verkeren:
6 In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de
mensen en maak je tot een licht voor alle volken,
7 om blinden de ogen te openen, om gevangenen
te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten
uit de gevangenis.
8 Ik ben de HEER, dat is mijn naam.
Ik deel mijn majesteit niet met een ander,
noch de lof die mij toekomt met een beeld.
9 Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld
en ik kondig jullie nieuwe dingen aan,
nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren.

Lof zij de Heer
met de heerlijkste naam van zijn namen.
Christenen looft Hem
met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
(Nieuwe Liedboek lied 868)
Het licht van Christus wordt ontstoken

Gebed om de Heilige Geest

Samenzang: Vrede van God
Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
in Jezus’ naam geef ik jou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
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De mannen van K.L.E.M. zingen het lied:
Hands to Hold (J.J. Heller)

Tweede lezing: Matthew 3: 1- 6 en 13-17
1 In those days John the Baptist appeared in the
wilderness of Judea, proclaiming, 2 “Repent, for
the kingdom of heaven has come near.” 3 This is
the one of whom the prophet Isaiah spoke when
he said, “The voice of one crying out in the
wilderness: ‘Prepare the way of the Lord, make
His paths straight.’”
4 Now John wore clothing of camel’s hair with a
leather belt around his waist, and his food was
locusts and wild honey. 5 Then the people of
Jerusalem and all Judea were going out to him,
and all the region along the Jordan, 6 and they
were baptized by him in the river Jordan,
confessing their sins.

Trees are made for climbing, days are made for
sun
Puddles are for jumping, fields are made to run
Stars are made for counting, and for wishes
coming true
Sleep is made for dreaming, and I have dreams
for you
May you never lose the wonder in your soul
May you always have a blanket for the cold
May the living light inside you be the compass as
you go
May you always know you have my hand to hold
Stones are made for skipping, stories made to tell
Life is made for living, I pray you live it well
Learning comes from trying, so don't be afraid to
lose
Songs are made for singing, I'll sing this one for
you

13 Then Jesus came from Galilee to John at the
Jordan, to be baptized by him. 14 John would
have prevented him, saying, “I need to be
baptized by you, and do you come to me?” 15 But
Jesus answered him, “Let it be so now; for it is
proper for us in this way to fulfil all
righteousness.” Then he consented. 16 And when
Jesus had been baptized, just as he came up from
the water, suddenly the heavens were opened to
him and he saw the Spirit of God descending like
a dove and alighting on him. 17 And a voice from
heaven said, “This is my Son, the Beloved, with
whom I am well pleased.”

May you never lose the wonder in your soul
May you always have a blanket for the cold
May the living light inside you be the compass as
you go
May you always know you have my hand to hold
May the good Lord bless and keep you, fill you
with His peace
His face will shine upon you, even as you sleep
Every day, you're changing, sometimes I wish it
wasn't true
Hearts are made for giving, I've given mine to you

Samenzang: Liefde is de bron
Liefde is de bron,
waaruit het licht het lijden overwon,
in verwarring, angst en dood,
is God jouw reisgenoot, zijn liefde is de bron.

May you never lose the wonder in your soul
May you always have a blanket for the cold
May the living light inside you be the compass as
you go
May you always know you have my hand to hold
May you always know you have my hand to hold

Liefde is de bron,
een stroom van licht, een gouden ochtendzon.
Ontvang de adem van zijn mond,
Hij is uw diepste grond, zijn liefde is de bron.
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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.

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.
Liefde is de bron,
waaruit de Zoon het lijden overwon
en in verwarring, angst en dood is Hij uw
reisgenoot, zijn liefde is de bron.

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.
‘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’.

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.

(Opwekking 770)

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.

Persoonlijke beleving

In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron, is de bron

Tijdens het zingen van het volgende lied
kunt u een lichtje ontsteken voor in de kerk
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Overdenking ‘Take Pride in Us’

Samenzang: Ik zal er zijn

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.

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’.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk,
hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

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.

Hemels Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog steeds naar U uit.
(Opwekking 520)

‘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’.
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Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.

Een lichtje ontsteken
Persoonlijke zegening is mogelijk na de viering in
de consistorie achter in de kerk voorbij het koffie
punt bij Jolanda Molenaar of Kees Goedegebuur
Opdragen van de gebeden
Gebedsintenties

Want nu zegt de zwakke:
ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Want nu zegt de zwakke:
ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank.

Staande bidden wij samen het Onze Vader
Onze vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.

(Opwekking 331 / Evang. Liedbundel 328)

De mannen van K.L.E.M. zingen het lied:
Speechless

Samenzang: Give Thanks

Mededelingen

Give thanks to the Holy One.
give thanks with a grateful heart,
give thanks because He’s given
Jesus Christ, His Son.
Give thanks to the Holy One.
give thanks with a grateful heart,
give thanks because He’s given
Jesus Christ, His Son.

Samenzang : Groot is uw trouw o Heer
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw
van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw,
Gij zijt immer dezelfde
die Gij steeds was,
dat bewijst Gij ook nu.

And now let the weak say: I am strong,
let the poor say: I am rich,
because of what the Lord has done for us.
And now let the weak say: I am strong,
let the poor say: I am rich,
because of what the Lord has done for us.
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Slotlied: Ga nu heen in vrede

Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen
aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar,
aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar

Summer and winter,
and springtime and harvest,
sun, moon and stars
in their courses above.
join with all nature
in manifold witness
to Thy great faithfulness,
mercy and love.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Great is Thy faithfulness.
Great is Thy faithfulness.
Morning by morning
new mercies I see.
All I have needed Thy hand
has provided,
great is Thy faithfulness,
Lord, unto me.

(Evangelische Liedbundel 270)

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt
en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde
hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven
tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw...
(Opwekking 123 / Nieuwe Liedboek lied 885)

Zegen
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Pastoraat: voor een gesprek kun je contact
opnemen met de leden van het Pastorale team
van de ERV:
Els Mandemaker
020-6006721
els@erv.amsterdam
Cees Meynen
020-6990850
cees@erv.amsterdam
Nettie Schrama
06-14956993
nettie@erv.amsterdam
Chris Sjollema
035-6856498
chris@erv.amsterdam
Gert Verbree
0172-613356
(coördinator)
gert@erv.amsterdam

De Evangelische Roze
Vieringen (ERV) is een
gemeenschap van gelovigen
die roze vieringen organiseert
voor de LHBTIQ+ community
en iedereen die zich daarmee
verbonden voelt. De
vieringen vinden elke laatste
zondag van de maand plaats
(behalve in de maand december: eerste
kerstdag).

Ben je ziek en stel je thuis of in het ziekenhuis
prijs op bezoek, gebed of ziekenzalving, geef dat
dan door aan de coördinator!

Wie een e-mailadres heeft, kan elke maand de
ERV-Nieuwsbrief ontvangen: daarin staat alle
informatie over de komende viering. Meld je aan
via de site van de ERV:
www.erv.amsterdam/contact/nieuwsbrief
Organisatie: stichting ERV
Postadres: Tweede Ceramstraat 17,
1095 BM Amsterdam.
Telefoon: 06-22494089
E-mail: info@erv.amsterdam
Internet: www.erv.amsterdam
Bankrek.:NL64 INGB 0000 480570

Volgende viering
Je bent weer van harte
welkom in de viering op
zondag 29 augustus
De voorganger is dan
Jochem Stuiver uit
Maarssen
Vocale medewerking
wordt verzorgd door solist
Marco Hoorn uit Urk.
Kaarten voor zieken
kaarten voor de zieken worden op dit moment
verzorgd door Gert Verbree, de coördinator van
het pastorale team: een blijk van meeleven
wordt altijd zeer gewaardeerd.

Zanggroep
De zanggroep van de ERV
repeteert r twee keer per
maand en wel op de
maandag 9 & 23 juli.
Locatie: Korpszaal van het
Leger des Heils, OudeZijds Achterburgwal 45.
Kom je voor de eerste keer meld je dan even aan
bij de coördinator van de zanggroep.
Coördinator: Henk de Waal (zie foto)
Telefoon: 020-6123199 Email:
henk@erv.amsterdam
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ds. Jolanda Molenaar en zang van K.L.E.M. – 15.00 uur – Oranje
kerk,
Tweede Van der Helststraat – reserveren verplicht via
www.erv.amsterdam

Agenda Religious Pride 2021

(Janskerk)
vrijdag 30 en zaterdag 31 juli Pride Pelgrimage van Utrecht
naar Amsterdam (Westerkerk) – info: ds. Wielie Elhorst
zondag 1 augustus Regenboogviering Leger des Heils – 12.00
uur –
gebouw Leger des Heils Oudezijds Achterburgwal. Info op Facebo
ok:
Leger des Heils korps Amsterdam Goodwill
Pride
zondag 1 augustus God loves you too – praatprogramma o.l.v.
res),
prieste
ambassadeur Tieneke Sumter met o.a. Marian Markelo (wintii
pandit Firoz Ramanand en ds. Wielie Elhorst. Zang van o.a. Daman
straat
Wibau
Leidsman – 13.30-14.20 uur – Parool Theater (Student Hotel)
maandag 2 augustus Queer en trots op ons geloof – voor gelovi
ge
queers o.l.v. Pride ambassadeur Tieneke Sumter – 18.00-21.00
uur –
Parool Theater (Student Hotel) – Wibautstraat – aanmelding:
queerentrotsopmijngeloof@gmail.com
‘conversiewoensdag 4 augustus Documentaire en panelgesprek over
Lisa
andere
onder
met
therapie’ o.l.v. Pride ambassadeur Boris Dittrich
Nederland)
van Ginneken (Tweede Kamer), ds. Jan Wolsheimer (Missie
(Student
r
Theate
en ds. Alexander Noordijk – 10.15-12.55 uur – Parool
Hotel) – Wibautstraat
woensdag 4 augustus Documentaire en zaalgesprek over ‘conve
rsietherapie’ o.l.v. ds. André van der Stoel en ds. Wielie Elhorst met
Pride
ambassadeur Boris Dittrich – 19.30-22.00 uur – Oude Lutherse
Kerk - Spui
20.00 uur –
donderdag 5 augustus Expositie God van de Regenboog –
ester
rgeme
opening in de Grote Kerk van Monnickendam o.l.v. locobu
ra
Astrid van Weijenberg, ds. Alexander Noordijk en Miranda Terpst
us
august
18
met
en
(Stichting Wijdekerk). De expositie is te bezichtigen tot
(gratis toegang)
vrijdag 6 augustus Ik deed aangifte tegen de minister van onderw
ijs
(docu over gay zijn op een streng religieuze school) en panelg
esprek
o.l.v. Yora Rienstra – 11.00-12.50 uur – Parool Theater (Stude
nt Hotel) Wibautstraat
vrijdag 6 augustus Pride Sjabbat – 19.30 uur – Beit Ha’Chidush
(Uilenburger Sjoel)
zondag 8 augustus Pride Kerkdienst met Glenn Helberg en
ds. Wielie
Elhorst – 12.00 uur – Keizersgrachtkerk – reserveren via
www.keizersgrachtkerk.nl
Sommige programma’s zijn beperkt toegankelijk/
en worden op Pride TV uitgezonden.
Vragen over de Religious Pride agenda?
Mail Wielie Elhorst (Religious Pride commissie):
jhw.elhorst@gmail.com.

