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Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering 
op zondag 24 april 2022 in de Oranjekerk te Amsterdam. 

Algehele leiding: Erik van der Waal uit  Soest. 
Overdenking: Jurjen ten Brinke  uit Amsterdam.  

Piano- en orgelbegeleiding: Henk Doest uit Kampen. 
Vocale medewerking: Elise Mannah uit Gouda. 

Coordinator: Jeroen Idzenga uit Zwolle. 
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam. 

 
 

Thema 

‘Liefde is de Bron’  
 
 
Terwijl Elise Mannah het lied ‘Liefde is licht, 
opnieuw geboren’ (Nieuwe Liedboek 636) zingt, 
dat overgaat in het lied ‘Schuif hier maar aan’ 
wordt de nieuwe Paaskaars binnen gedragen. 
 
 
Woord van welkom 
 

 
 
Samenzangmedley:  ‘Voor al uw goede gaven, 
Heer’ & ‘Dit is de dag’ met Elise Mannah 
 
Canon: 
Voor al uw goede gaven Heer 
zij U de dank en eer 
Wij danken U voor 30 jaren ERV, o Heer 
Alleluia, alleluia, alleluia. Amen 
 
Dit is de dag, dit is de dag 
Die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft 
Weest daarom blij, weest daarom blij 
En zingt verheugd en zingt verheugd 

Dit is de dag die de Heer ons geeft; 
Wees daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
Die de Heer ons geeft. 
 
This is the day, this is the day, 
That the Lord has made, that the Lord has made. 
We will rejoice, we will rejoice 
And be glad in it, and be glad in it. 
 
 

 
This is the day that the Lord 
has made; 
We will rejoice and  
be glad in it. 
This is the day, this is the day 
That the Lord has made. 
 

 
(Evang. Liedbundel 157 / Opwekking 32) 
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Samenzang : Liefde, eenmaal uitgesproken 

met Elise Mannah 
 
Liefde, eenmaal uitgesproken, 
als uw Woord van het begin. 
Liefde wil ons overkomen, 
als geheim en zegening. 
Liefde die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
Liefde luidt de Naam der namen, 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
Liefde laat zich voluit schenken, 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken, 
waarop wij uw gasten zijn.  
Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft, 
over ons: wil ons genezen, 
bron van Liefde, Liefde zelf. 
 

(Nieuwe Liedboek lied 791) 

 
 
Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe 

 
 
 
 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
 
 
 

Elise Mannah zingt een speciaal lied ter 
gelegenheid van het 30-jarig jubileum. 

 

 

Schriftlezing: Deuteronomium 7: 6 - 11 

 

6 For you are a people holy to the Lord your 
God. The Lord your God has chosen you out of 
all the peoples on the face of the earth to be his 
people, his treasured possession. 

7 The Lord did not set his affection on you and 
choose you because you were more numerous 
than other peoples, for you were the fewest of 
all peoples.  

8 But it was because the Lord loved you and 
kept the oath he swore to your ancestors that 
he brought you out with a mighty hand and 
redeemed you from the land of slavery, from 
the power of Pharaoh king of Egypt. 

9 Know therefore that the Lord your God is 
God; he is the faithful God, keeping his 
covenant of love to a thousand generations of 
those who love him and keep his 
commandments.  

10 But those who hate him he will repay to 
their face by destruction;he will not be slow to 
repay to their face those who hate him. 

11 Therefore, take care to follow the 
commands, decrees and laws I give you today. 

 

 

Tijdens het zingen van het volgende lied 
worden de gebedsbriefjes opgehaad 

 

Samenzang: Liefde is de bron 

met Ellise Mannah 
 

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

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

 

Overdenking ‘Liefde is de bron’ 
 
 

 

Elise Mannah zingt het lied  ‘Who I am’ (van 
Casting crowns) 
 
Who am I, that the Lord of all the earth 
Would care to know my name 
Would care to feel my hurt? 
Who am I, that the bright and morning star 
Would choose to light the way 
For my ever wandering heart? 
 
Not because of who I am 
But because of what You've done 
Not because of what I've done 
But because of who You are 
 
I am a flower quickly fading 
Here today and gone tomorrow 
A wave tossed in the ocean 
A vapor in the wind 
Still You hear me when I'm calling 
Lord, You catch me when I'm falling 
You've told me who I am 
I am Yours 
 
Who am I, that the eyes that see my sin 
Would look on me with love 
And watch me rise again? 
Who am I, that the voice that calmed the sea 
Would call out through the rain 
And calm the storm in me? 
 
Not because of who I am 
But because of what You've done 
Not because of what I've done 
But because of who You are 
 
I am a flower quickly fading 
Here today and gone tomorrow 
A wave tossed in the ocean 
A vapor in the wind 
Still You hear me when I'm calling 
Lord, You catch me when I'm falling 
You've told me who I am 
I am Yours 
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Not because of who I am 
But because of what You've done 
Not because of what I've done 
But because of who You are 
 
I am a flower quickly fading 
Here today and gone tomorrow 
A wave tossed in the ocean 
A vapor in the wind 
Still You hear me when I'm calling 
Lord, You catch me when I'm falling 
You've told me who I am 
 
I am Yours 
I am Yours 
I'm all Yours 
Whom shall I fear? Whom shall I fear? 
'Cause I am Yours 
I am Yours 
 

 
  
Persoonlijke beleving 
 
 
Terwijl Elise Mannah een aantal liederen zingt 
zijn er de volgende  mogelijkheden: 
 

 
 

• een lichtje ontsteken bij de litugietafel of 
bij het gedenkdoek 
 

• een persoonlijke zegen ontvangen bij de 
voorganger of bij de tweede zegenaar 
Els Mandemaker 
 
 
 

Voorbeden 
 
De gebedsintenties worden hardop aan God 
opgedragen  
 
Stil gebed 
 

Het samen bidden van het ‘Onze Vader’  
(Staande en als teken van verbondenheid:  
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. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid, Amen. 
 

 
 
Samenzangmedley: ‘Juicht, want Jezus is Heer’  & 
‘Tienduizend redenen’ 
 
Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft 
Jezus, de Koning, die mensen 
het leven weer geeft. 
 
Liefde bedekt zijn schepping  (Liefde is zijn) 
de bloemen, de vogels, het gras  (schepping) 
Zou Hij dan jou vergeten  (Zou Hij jou) 
Jezus, die blinden genas, verrees  (vergeten) 
 
Juicht, want Jezus is Heer  (Wij juichen tot eer) 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere  (van onze) 
van Hem, die ons liefheeft  (God) 
Hij is verrezen en leeft  (Wij juichen tot eer van) 
Jezus, de Koning, die mensen  (onze) 
het leven weer geeft  (God) 
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Wees als een boom die vruchtdraagt,  
 (Wees een boom die) 
Ieder seizoen op zijn tijd  (vruchtdraagt) 
Drink van het levend water  (Drink het levend) 
Jezus, de bron voor altijd, verrees  (water) 
 
Juicht, want Jezus is Heer  (Wij juichen tot eer) 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere  (van onze) 
van Hem, die ons liefheeft  (God) 
Hij is verrezen en leeft  (Wij juichen tot eer van) 
Jezus, de Koning, die mensen  (onze) 
het leven weer geeft  (God) 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,  
prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw Naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen: 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel, O mijn ziel, 
Prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
And on that day 
when my strength is failing, 
the end draws near 
and my time has come, 
still my soul will 
sing Your praise unending, 
Ten thousand years 
and then forevermore. 
 
Bless the Lord oh my soul, Oh my soul 
worship His Holy name. 
Sing like never before, Oh my soul. 
I'll worship Your Holy name. 
 

(Opwekking 174 & 733) 

 
 

Mededelingen & collecte 
 

 
Voor de digitale collecte: 
scan de QR-code 
 
 
 
 

Orgelimprovisatie op ‘In the name of love’ (U2) 
 

 
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 bruiloftsstoet. 
 
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, Gij laat ons niet 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, 
zó dat zelfs de dood niet scheidt, 
niets kan liefde overwinnen, 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 

(Nieuwe Liedbundel lied 793) 

 
Zegen  
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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  
 
Zanggroep  

De zanggroep van de ERV 
repeteert twee keer per 
maand en wel op de 
maandag 2 & 16 mei 
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 29 mei. De voorganger is dan André van 
der Stoel 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. 
 

MMEEDDEEDDEELLIINNGGEENN 

mailto:henk@erv.amsterdam
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30 jaar ERV- Liefde is de Bron 
 
Dit jaar bestaan 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: 
 

• 4 mei Dodenherdenking bij het 
homomonument om 20.00 uur 
Namens de ERV zal Henny Holla 
samen met een vertegenwoordiger van 
ChristenQueer de krans leggen. 
 

• 31 juli ERV-Pride-viering in Amsterdam 
 

• 28 augustus ERV-pride-jubileum viering in 
Zwolle 

 


