Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 30 januari 2022 in de Oranjekerk te Amsterdam.
Algehele leiding: André Martens uit Amsterdam.
Overdenking: Gert van de Meeberg uit Nieuw Vennep.
Pianobegeleiding: Jan Cornelis Blokhuis uit Amsterdam.
Vocale medewerking: De ERV-zanggroep.
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam.
Thema

Wat is je naam?
De zanggroep opent de viering met het lied
‘Here is Love, Vast as the Ocean’

Samuel Sapta
Let me, all Thy love accepting,
Love Thee, ever all my days;
Let me seek Thy kingdom only,
And my life be to Thy praise;
Thou alone shalt be my glory,
Nothing in the world I see;
Thou hast cleansed and sanctified me,
Thou Thyself hast set me free.

Zanggroep
Here is love, vast as the ocean,
Loving-kindness as the flood,
When the Prince of Life, our Ransom,
Shed for us His precious blood.
Who His love will not remember?
Who can cease to sing His praise?
He can never be forgotten,
Throughout heav’n’s eternal days.

Zanggroep & gemeente
In Thy truth Thou dost direct me
By Thy Spirit through Thy Word;
And Thy grace my need is meeting,
As I trust in Thee, my Lord.
Of Thy fullness Thou art pouring
Thy great love and pow’r on me,
Without measure, full and boundless,
Drawing out my heart to Thee.

On the mount of crucifixion,
Fountains opened deep and wide;
Through the floodgates of God’s mercy
Flowed a vast and gracious tide.
Grace and love, like mighty rivers,
Poured incessant from above,
And heav’n’s peace and perfect justice
Kissed a guilty world in love.

Woord van welkom
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Samenzang: Dit is een huis om de Heer
te ontmoeten

Gebed om de Geest

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer,
smeeklied en lofzang en taal van ontferming,
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.
Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
blakend van geestdrift of stil van ontroering,
Hij is de Heer die mij door en door kent.

De zanggroep zingt het lied ‘Come Holy Spirit’

(Evang. Liedbundel 40)

Oni Timisela
Peace like a river,
love like a mountain.
The wind of your spirit
is blowing ev’rywhere.
Joy like a fountain,
healing springs of live.

Het licht van Christus wordt ontstoken tijdens
het zingen van het volgende lied
Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.

Zanggroep
Come, holy Spirit, let your fire fall.
Come, holy Spirit, let your fire fall

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Zanggroep
Peace like a river,
love like a mountain.
The wind of your spirit
is blowing ev’rywhere.
Joy like a fountain,
healing springs of live.
Come, holy Spirit, let your fire fall.
Come, holy Spirit, let your fire fall

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Zanggroep & gemeente
Peace like a river,
love like a mountain.
The wind of your spirit
is blowing ev’rywhere.
Joy like a fountain,
healing springs of live.
Come, holy Spirit, let your fire fall.
Come, holy Spirit, let your fire fall

(Nieuwe Liedboek lied 286)

2

15

Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar
zitten, gekleed en bij zijn volle verstand, dezelfde
man die altijd bezeten was geweest door het
legioen, en ze werden door schrik bevangen.
16
Degenen die alles gezien hadden, legden uit wat
er met de bezetene en met de varkens was
gebeurd.
17
Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan
om hun gebied te verlaten.
18
Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die
bezeten was geweest om bij hem te mogen
blijven.
19
Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen
hem: ‘Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en
vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft
gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd.’
20
De man ging weg en maakte in Dekapolis
bekend wat Jezus voor hem had gedaan, en
iedereen stond verbaasd.

Schriftlezing: Marcus 5: 1-20
1

Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het
gebied van de Gerasenen.
2
Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem
meteen vanuit de grafspelonken een man
tegemoet die door een onreine geest bezeten
was
3
en in de spelonken woonde. Zelfs als hij
vastgebonden was met een ketting kon niemand
hem in bedwang houden.
4
Hij was al dikwijls aan handen en voeten
geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen
los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand was
sterk genoeg om hem te bedwingen.
5
En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend
tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg
hij zichzelf met stenen.
6
Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem
af en viel voor hem neer, 7en luid schreeuwend zei
hij: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van
de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God: doe
me geen pijn!’
8
Want hij had tegen hem gezegd: ‘Onreine geest,
ga weg uit die man.’
9
Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ En hij
antwoordde: ‘Legioen is mijn naam, want we zijn
met velen.’
10
Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze
streek te verjagen.
11
Nu liep er op de berghelling een grote kudde
varkens te grazen.
12
De onreine geesten smeekten hem: ‘Stuur ons
naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken.’
13
Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten
de man verlaten hadden, trokken ze in de
varkens, en de kudde van wel tweeduizend stuks
stormde de steile helling af, het meer in, en
verdronk in het water.
14
De varkenshoeders sloegen op de vlucht en
vertelden in de stad en in de dorpen wat ze
hadden meegemaakt, en de mensen gingen
kijken wat er was gebeurd.

Samenzang: Take, o take me as I am
Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart
and live in me. 2x
(Nieuwe Liedboek 833)

Overdenking Wat is je naam ?

Muzikale improvisatie

Samenzang: Liefde eenmaal uitgesproken
Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
3

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Zanggroep
Wait till the darkness is over,
wait till the tempest is done,
hope for the sunshine tomorrow,
after the shower is gone.
(Nieuwe Liedboek lied 791)

Whispering hope, oh,
how welcome thy voice,
Making my heart
in its sorrow rejoice.

Voorbeden

Henny Holla
If, in the dusk of the twilight,
dim be the region afar,
will not the deepening darkness
brighten the glimmering star?
Zanggroep
Then when the night is upon us,
why should the heart sink away?
When the dark midnight is over,
watch for the breaking of day.
Whispering hope, oh,
how welcome thy voice,
Making my heart
in its sorrow rejoice

Het opdragen van de gebedsintenties aan God
Gebed
Aansluitend bidden wij 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 ook wij 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.

Mededelingen & collecte

Samenzang: Groot is uw trouw, o Heer ,

De Zanggroep zingt het lied ‘Whispering Hope’

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

Henny Holla
Soft as the voice of an angel,
breathing a lesson unheard,
Hope with a gentle persuasion
whispers her comforting word:

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.
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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

Zanggroep
De zanggroep van de ERV repeteert twee keer per
maand en wel op de maandag 7 & 21 februari.
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

Great is Thy faithfulness
Great is Thy faithfulness
Morning by morning new mercies I see
All I have needed Thy hand hath provided
Great is Thy faithfulness, Lord, unto me
(Opwekking 123 / Nieuwe Liedboek lied 885)

Zegen
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

Na de viering is het mogelijk een persoonlijk
gebed en zegening te ontvangen bij de
voorganger of tweede zegenaar bij het
gedenkdoek.

MEDEDELINGEN
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)
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
Organisatie: stichting ERV
Postadres: Tweede Ceramstraat 17,
1095 BM Amsterdam.
Telefoon: 06-22494089
E-mail: info@erv.amsterdam
Internet: www.erv.amsterdam
Bankrekening:NL64 INGB 0000 480570

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

Volgende viering
Je bent weer van harte welkom in de viering op
zondag 27 februari. De voorganger is Margrietha
Reinders uit Amsterdam.
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.
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Jubileumactiviteiten dit jaar:
24 april – ERV jubileum viering in Amsterdam
31 juli – ERV-Pride viering in Amsterdam
28 augustus – ERV-pride jubileum viering in Zwolle
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