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Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering 
op zondag 29 mei 2022 in de Oranjekerk te Amsterdam. 

Algehele leiding: André Martens  uit  Amsterdam. 
Overdenking: André van der Stoel uit Amsterdam.  

Begeleiding en vocale medewerking: G-Roots uit Veenendaal. 
Tweede zegenaar: Els Mandemaker 

Coőrdinator: Hans-Dieter de Smit uit Amersfoort 
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam. 

 
 

Thema 

Heilig boontje?!  
 
G-Roots zingt: This Little Light 
 
 
Woord van welkom 
 

 
Tijdens het zingen van het volgende lied 
wordt het licht van Christus ontstoken 
 
Samenzang:  Laat het huis gevuld zijn 
met G-Roots 
 
Laat het huis gevuld zijn  
met wierook van aanbidding.  
Laat het huis gevuld zijn  
met de wolk van mijn Geest.  
Laat het huis gevuld zijn  
met het brood van eeuwig leven.  
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.  
 
Want Ik wil komen met mijn Geest  
en doorwaaien heel het huis.  
Ik wil het maken tot een tempel  
waar Ik woon.  

Laat mijn leven in je zijn,  
Ik maak je heilig, puur en rein.  
Laat het levend water stromen door je heen.  
 
Laat het huis bekleed zijn  
met kleden van fijn linnen.  
Laat het huis bekleed zijn  
met gerechtigheid en trouw.  
Laat het huis gekleurd zijn  
door het bloed van uw Zoon Jezus.  
Laat het huis gereinigd zijn  
en schoon.  
 
Want U wilt komen met uw Geest  
en doorwaaien heel het huis.  
U wilt het maken tot een tempel  
waar U woont.  
Laat uw leven in ons zijn,  
maak ons heilig puur en rein.  
Laat het levend water stromen  
door ons heen.  
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Heer, wij roepen tot U:  
‘Kom opnieuw met uw vuur.’  
Wij verlangen naar echtheid;  
bewerk het diep in ons hart.  
 
Heer, wees welkom met uw Geest  
en doorwaai nu heel het huis.   
Kom en maak het tot een tempel   
waar U woont.   
Laat uw leven in ons zijn,   
maak ons heilig, puur en rein.   
Laat het levend water stromen   
door ons heen.   
 

(Opwekking 623) 

 
Wij wens elkaar de vrede van God toe! 
 

 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 

 
Samenzang: Vader, daal nu met uw Geest neer 
met G-Roots 
      
Vader, daal nu met uw Geest neer 
op wie hopen op uw kracht. 
Vader, ga genezend rond, 
heel ons die verwond op uw liefde wachten. 
 
Vader, U kunt ons genezen; 
daarom bidden wij tot U: 
kom en vul ons met uw vuur, heel ons in dit uur. 
Vader, wij verwachten U. 

Father, send your Holy Spirit 
with your healing power we pray. 
Lay your gentle hand of love 
on the hurting ones  
waiting here before you. 
 
Father, you alone can heal us 
so we lift our hands to you, 
come and touch us now we pray, 
come without delay: 
Father, we await for you. 
 

(Opwekking 463 / Evang. Liedbundel 238) 

 

Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 11 
 
7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot 
bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt 
bidden.  
8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde 
bedekt tal van zonden. 
 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.  
10 Laat ieder van u de gave die hij van God 
gekregen heeft, gebruiken om de anderen te 
helpen, zoals het goede beheerders van Gods 
veelsoortige gaven betaamt.  
11 Voert u het woord, laten het dan Gods woorden 
zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan 
vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u 
alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan 
wie alle eer en macht toekomt, tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 

 
Onder het zingen van het lied ‘Ik wil jou van 
harte dienen’ worden de gebedsbriefjes 
opgehaald. 
De gebedsintenties worden bij de voorbeden aan 
God opgedragen. 
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Samenzang: Ik wil jou van harte dienen 
 
 Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
 Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Heel mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
 

 
 
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 

(Opwekking 378 / Evang. Liedbundel 213) 

 
Schriftlezing: Johannes 17: 14 -26 
 
14 I have given them your word and the world has 
hated them, for they are not of the world any 
more than I am of the world. 15 My prayer is not 

that you take them out of the world but that you 
protect them from the evil one. 
16 They are not of the world, even as I am not of it.  
17 Sanctify them by the truth; your word is truth.  
18 As you sent me into the world, I have sent them 
into the world.  
19 For them I sanctify myself, that they too may 
be truly sanctified.  
 
Jesus Prays for All Believers  
20 “My prayer is not for them alone. I pray also for 
those who will believe in me through their 
message,  
21 that all of them may be one, Father, just as you 
are in me and I am in you. May they also be in us 
so that the world may believe that you have sent 
me.  
22 I have given them the glory that you gave me, 
that they may be one as we are one:  
23 I in them and you in me. May they be brought 
to complete unity to let the world know that you 
sent me and have loved them even as you have 
loved me.  
24 “Father, I want those you have given me to be 
with me where I am, and to see my glory, the 
glory you have given me because you loved me 
before the creation of the world.  
25 “Righteous Father, though the world does not 
know you, I know you, and they know that you 
have sent me.  
26 I have made you known to them, and will 
continue to make you known in order that the 
love you have for me may be in them and that I 
myself may be in them.” 
 

 
Overdenking ‘Heilig boontje?!’ 
 

 
 
G-Roots zingt: Gospelmedley 
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Persoonlijke beleving 
 
Terwijl G-Roots een aantal liederen zingt zijn er 
de volgende mogelijkheden 
 

 
 

• een lichtje ontsteken bij de liturgietafel of 
bij het gedenkdoek 

• een persoonlijke zegening ontvangen bij 
de voorganger of de tweede zegenaar 
naam?? 

 

Voorbeden 
 
De gebedsbriefjes  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. 
 

Samenzang: Majesteit  
met G-Roots 
 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
lof zij Jezus 
en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon 
zijn heerschappij. 
 
Dus verhoog, maak eeuwig groot 
de naam van Jezus. 
Volk van God, kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert. 
 
Majesty, worship his majesty, 
Unto Jesus be glory, 
honour and praise. 
Majesty, kingdom authority. 
Flow from his throne unto his own, 
his anthem raise. 
 
So exalt, lift up on high 
the name of Jesus 
Magnify, come glorify 
Christ Jesus the King. 
Majesty, worship his majesty, 
Jesus who died, now glorified, 
King of all kings. 
 

(Opwekking 181 / Evang. Liedbundel 142) 

 
 
Samenzang: Zegen, aanbidding  
met G-Roots 

Zegen, aanbidding. 
Kracht, overwinning. 
Ere zij de eeuwige God. 
Laat elke natie, elke creatie 
buigen voor de eeuwige God. 
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Elke tong in hemel, op aard 
zal uw macht belijden. 
Elke knie buigt neer voor uw troon, 
aanbiddend. 
U wordt hoog verheven, o God 
en oneindig is uw heerschappij, 
o, eeuwige God. 
 
De aarde wordt vol van uw koninkrijk. 
Zing nu voor de eeuwige God. 
Geen andere macht is aan U gelijk. 
Zing nu voor de eeuwige God. 
 
Elke tong in hemel, op aard 
zal uw macht belijden. 
Elke knie buigt neer voor uw troon, 
aanbiddend. 
U wordt hoog verheven, o God 
en oneindig is uw heerschappij, 
o, eeuwige God. 
 

 
 

lessing and Honour 

Glory and Power 
Be unto the ancient of days 
From every nation 
All of creation 
Bow before the ancient of days 
 
Every tongue in heaven and earth 
shall declare your glory. 
Every knee shall bow at your throne 
in worship. 
You will be exalted, oh God 
and your kingdom shall not pass away. 
Oh ancient of days. 

Your kingdom shall reign over all the earth 
Sing to the ancient of days 
For none can compare to your matchless worth 
Sing to the ancient of days. 
 
Every tongue in heaven and earth 
shall declare your glory. 
Every knee shall bow at your throne 
in worship 
You will be exalted, oh God 
and your kingdom shall not pass away 
Oh ancient of days. 

(Opwekking 454 / Evang. Liedbundel 417) 

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

 
 

  
Samenzang: De liefde van de Vader 
 
De liefde van de Vader 
gaat boven ons verstand 
Het wonder van genade 
de leiding van Zijn hand 
Hij geeft aan ons het leven  
Zijn liefde telkens weer 
Wil alles ons vergeven 
Door Jezus, onze Heer 
 
Ons leven hier als mensen  
Is vaak niet tot Zijn eer 
Wij hebben zoveel wensen  
Verlangen naar steeds meer 
Toch is er in dit leven  
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Niets wat de leegte vult 
Alleen wat Hij wil geven  
Met liefde en geduld  
 
De toekomst lijkt onzeker 
De morgen nog ver weg 
Maar het is vast en zeker  
God heeft het zelf gezegd 
Dat Hij ons rust zal geven  
Genade overwint 
Er wacht een eeuwig leven  
Voor ieder die Hem mint  
 

(Joh.. de Heer 478 / melodie ‘een naam is onze hope’) 

 
 
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  

Zanggroep  
De zanggroep van de ERV 
repeteert de volgende maand 
op de maandag 13 juni 
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 26 juni..  De voorganger is dan Nyke 
Dijkstra uit Houten. 
 

 
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 
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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: 
 

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

Zwolle 
 


