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Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering 
op zondag 27 februari 2022 in de Oranjekerk te Amsterdam. 

Algehele leiding: Erik van der Waal uit  Soest. 
Overdenking: Margrietha Reinders  uit Amsterdam 

Orgelbegeleiding: Bram Biersteker uit Zaandijk. 
Vocale medewerking: Irene Vonk uit Waverveen. 

Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam. 
 
 

Thema 

‘Het mysterie van de roeping’  
 
 
 
Woord van welkom 
 

 
 
Samenzang:  God heeft het eerste woord 
 
God heeft het eerste woord.  
Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort.  
 
God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name,  
zijn roep wordt nog gehoord.  
 
God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden  
in heel zijn rijk gehoord. 
  
 
 

 
God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin.   
 

(Nieuwe Liedboek lied 513) 

Tjdend het zingen van het volgende lied wordt 
het licht van Christus ontstoken  

 

Samenzang samen met Irene Vonk 

Irene

Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig vol luister, 
schijn in de donk're nacht. 
 
Allen: 
Christ be our light! Shine in our hearts.  
Shine through the darkness!
Christ be our light! 
Shine in your church gathered today. 
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Irene

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
Allen: 
Christ be our light! Shine in our hearts.  
Shine through the darkness
Christ be our light! 
Shine in your church gathered today. 
 
Irene

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. 
 

Allen: 
Christ be our light!  
Shine in our hearts.  
Shine through the darkness
Christ be our light! 
Shine in your church 
gathered today. 
 
 

 
Irene

Met zoveel gaven genoeg aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
 
Allen: 
Christ be our light! Shine in our hearts.  
Shine through the darkness
Christ be our light! 
Shine in your church gathered today. 
 

(Nieuwe Liedboek lied 1005) 

 

 

 

Samenzang: Bron van liefde, licht en leven  

 

Bron van liefde, licht en leven,  
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door Uw hand elkaar gegeven,  
door Uw vinger aangeraakt, 
Laat ons op Uw toekomst hopen,  
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen,  
in Uw grote bruiloftstoet. 
 
Bron van liefde, licht en leven,  
zon die hartverwarmend  schijnt, 
woord van hogerhand gegeven,  
trouw en teder tot het eind, 
Al zou ons een vijand haten,  
al gaat zelfs de liefste heen, 
Liefde zal ons nooit verlaten:  
Gij laat ons geen dag alleen. 
 
Bron van liefde, licht en leven,  
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zodat  zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen- 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 

(Nieuwe liedboek lied 793) 

 
 

Wij wensen elkaar de vrede van God toe 
 

 

 

Gebed om de Geest 
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Schriftlezing: 1 Samuel 3: 1 - 10 

 

1 De jonge Samuël diende dus de HEER, onder de 
hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden 
woorden van de en er braken geen visioenen 
door.  
2 Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn 
ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet 
meer zien.  
3 Samuël lag te slapen in het heiligdom van de 
HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna 
uitgedoofd. 
 4 Toen riep de HEER Samuël. ‘Ja,’ antwoordde 
Samuël.  
5 Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U 
hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik 
heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen 
Samuël weer lag te slapen,  
6 riep de HEER hem opnieuw. Samuël stond op, 
ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch 
geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet 
geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’  
7 Samuël had de HEER nog niet leren kennen, 
want de HEER had zich niet eerder aan hem 
bekendgemaakt door het woord tot hem te 
richten. 
 8 Opnieuw riep de HEER Samuël, voor de derde 
keer. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier 
ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep 
Eli dat het de HEER was die de jongen riep. 
9 Hij zei tegen Samuël: ‘Ga maar weer slapen. 
Wanneer je wordt geroepen, moet je 
antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’ 
Samuël legde zich weer te slapen,  
10 en de HEER kwam bij hem staan en riep net als 
de voorgaande keren: ‘Samuël! Samuël!’  
En Samuël antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar 
luistert.’ 
 

 

 

 

 

 

Irene Vonk zingt het lied  

'Es ist volbracht’ (J.S. Bach) 
 

Es ist vollbracht! Vergiss ja nicht dies Wort,  
mein Herz,  
das Jesus spricht,da er am Kreuze für dich stirbet 
und dir die Seligkeit erwirbet, da er,  
der alles wohlgemacht, 
zuletzt nog spricht: es ist vollbracht. 
 
Es ist vollbracht, ich bin befreit, 
 ich habe schon die Seligkeit; 
weil Sünd’ und Tod sind weggenommen, 
ist Gnad’ und Leben wiederkommen;  
Nicht ist, was mir noch Angst und Sorge macht, 
da Jesus sprach: “es ist vollbracht. 
 
Vertaling: 
Het is volbracht; herinner u, mijn hart,  
wat Jezus sprak, ook nu: 
 Hij, die aan 't kruis voor u wou sterven  
en u de zaligheid verwerven. 
tot slot nog sprak: “Het is volbracht”. 
 
Het is volbracht, ik ben verlost en ik ben gered. 
Omdat zonden en dood zijn weggenomen is 
genade en leven hersteld; 
ik heb geen angst en zorgen meer omdat Jezus 
sprak: “het is volbracht” 
 

 

Schriftlezing: Lukas 5 : 1 – 11 (Luke 5 : 1 – 11) 

 
1 On one occasion, while the crowd was pressing 
in on him to hear the word of God, he was 
standing by the lake of Gennesaret, 
2 and he saw two boats by the lake, but the 
fishermen had gone out of them and were 
washing their nets. 
3 Getting into one of the boats, which was 
Simon’s, he asked him to put out a little from the 
land. And he sat down and taught the people 
from the boat. 
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4 And when he had finished speaking, he said to 
Simon, “Put out into the deep and let down your 
nets for a catch.” 
5 And Simon answered, “Master, we toiled all 
night and took nothing! But at your word I will let 
down the nets.” 
6And when they had done this, they enclosed a 
large number of fish, and their nets were 
breaking. 
7 They signaled to their partners in the other boat 
to come and help them. And they came and filled 
both the boats, so that they began to sink. 
8 But when Simon Peter saw it, he fell down at 
Jesus’ knees, saying, “Depart from me, for I am a 
sinful man, O Lord.” 
9 For he and all who were with him were 
astonished at the catch of fish that they had 
taken, 
10 and so also were James and John, sons of 
Zebedee, who were partners with Simon. And 
Jesus said to Simon, “Do not be afraid; from now 
on you will be catching men.” 
11 And when they had brought their boats to land, 
they left everything and followed him. 
 

 
 
Tijdens het zingen van het volgende lied worden 
de gebedsbriefjes opgehaald 
 
Samenzang:  Jezus die langs het water liep 
 
 Jezus die langs het water liep 
 en Simon en Andreas riep, 
 om zomaar zonder praten 
 hun netten te verlaten, 

 Hij komt misschien vandaag voorbij 
 en roept ook ons, roept u en mij, 
 om alles op te geven 
 en trouw Hem na te leven. 
 
 Jezus die langs de straten kwam 
 en tollenaars terzijde nam: 
 k Wil in uw woning wezen 
 voor nu en voor nadezen, 
 Hij komt misschien vandaag voorbij 
 en neemt ook u terzij of mij 
 en vraagt ons, Hem te geven 
 de rijkdom van ons leven. 
 
 Christus die door de wereld gaat 
 verheft zijn stem niet op de straat, 
 Hij spreekt ons hart aan, heden, 
 en wenkt ons met zich mede. 
 En lokt ook nog zoveel ons aan, 
 tot wie zouden wij anders gaan? 
 Hij heeft en zal ons geven 
 alles, het eeuwig leven. 
 

(Nieuwe Liedboek lied 531) 

 
Overdenking Het mysterie van de roeping 
 

 
 
Irene Vonk zingt het lied ‘Mein gläubiges Herze’ 

     (J.S. Bach) 
Mein gläubiges Herze, 
Frohlocke, sing, scherze, 
Dein Jesus ist da! 
Weg Jammer, weg Klagen, 
Ich will euch nur sagen: 
Mein Jesus ist nah. 
 
Vertaling: 
Mijn gelovige hart, jubel, zing, scherts, 
jouw Jezus is aanwezig! 
Weg met het gekreun, weg met het geklaag, 
ik zal alleen maar zeggen: 
mijn Jezus is nabij. 
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Persoonlijke beleving 
 
Tijdens het orgelspel van Bram Biersteker is het 
mogelijk een lichtje te ontsteken bij de 
liturgietafel en/of een persoonlijke zegening te 
ontvangen bij de voorganger of de tweede 
zegener, Kees Goedegebuur 
 

 
 
Het opdragen aan God van de gebedsintenties  
 
 
Samen bidden van het Onze Vader 
 
(Staande en deze maand nog niet  je rechterhand op de schouder 
van de persoon naast je.) 

 
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. 
ant van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid.  
Amen 
 

 
 
 
 
 
 

Samenzang: Samen in de naam van Jezus  
 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer. 
 

(Opwekking 167 / Evang. Liedbundel 218) 

 
Samenzang: Kroont Hem met gouden kroon  
 
Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijne troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf 
en prijst Hem in all' eeuwigheen, 
die 't heil voor u verwierf. 
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Crown Him the Lord of peace, 
Whose power a sceptre sways 
from pole to pole, that wars may cease 
and all be prayer and praise: 
His reign shall know no end 
and round his pierced feet 
fair flowers of paradise extend 
their fragrance ever sweet. 
 
Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen  
zal van pool tot pool, van zee tot zee. 
't Klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom. 
 

(Joh. de Heer 722 / Evang. Liedbundel 140) 

 
Mededelingen & collecte 
 
Voor de digitale collecte: scan de QR-code 

 
 

 
Samenzang: Ga nu heen in vrede 
 
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,da ar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar 
 

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. 
 

(Evangelische Liedbundel 270) 

 
 
Zegen  
 
 

 

 
 

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  
 

 

MMEEDDEEDDEELLIINNGGEENN 
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Zanggroep  
De zanggroep van de ERV 
repeteert twee keer per 
maand en wel op de 
maandag 7 & 21 maart. 
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 
 
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 
 
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 maart. De voorganger is Alexander 
Noordijk uit Monnickendam. 
 

 
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. 
 

 
 
30 jaar ERV- Liefde is de Bron 
 
Dit jaar bestaat de Evangelische Roze Vieringen 
30 jaar. Al dertig jaar lang ervaren we dat Gods 
liefde de bron is waar wij uit putten en dat vieren 
wij. We vieren dat Zijn liefde ons al 30 jaar samen 
brengt, dat in die liefde iedereen voor Hem gelijk 
is en dat die liefde onvoorwaardelijk is voor elke 
LHBTQ-er en hetero.  
 
Op verschillende momenten staan we dit jaar 
extra stil bij het jubileum. Nieuw is dat we met de 
ERV het land ingaan. In augustus hebben we 
geen viering in Amsterdam maar in Zwolle. Om 
daar de Bron van liefde voor te leven en uit te 
delen.  
 
Belangrijke data zijn: 

• 24 april ERV jubileum viering in 
Amsterdam 

• 31 juli ERV-Pride viering in Amsterdam 
• 28 augustus ERV-pride jubileum viering in 

Zwolle 
 

mailto:henk@erv.amsterdam

