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Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering 

op zondag 26 februari 2023 in de Oranjekerk te Amsterdam 
Algehele leiding: André Martens uit  Amsterdam & 

Otto Boon uit Den Helder 
Overdenking: Jochem Stuiver uit Maarssen 

Orgelbegeleiding: Bram Biersteker uit Zaandam 
Vocale medewerking: de mannen van K.L.E.M. 

Coördinatie: Rinke Oost van Urk 
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam 

 
Thema 

 
‘Aandacht’ 

 
 
De mannen van K.L.E.M. openen de viering met 
het lied Heer, wijs mij uw weg 
 
 
Woord van welkom 
 
 
Samenzang Heer, ik hef mijn hart en handen  
 
Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 
Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
‘k blijf U al de dag verwachten. 
 

(Nieuwe Liedboek psalm 25) 
 

Onder het luisteren naar lied ‘Sound of Silence’ 
gezongen door de mannen van K.L.E.M. wordt  
het licht van Christus ontstoken 
 
 
 
Wij wensen elkaar de vrede van God 
 
 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 

 
 
 
Tijdens het zingen van het volgende lied worden 
de gebedsbriefjes opgehaald.  
De gebedsintenties worden later hardop  
aan God opgedragen. 
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Samenzang  Wait for the Lord 
 
Wait for the Lord, whose day is near. 
Wait for the Lord, keep watch, take heart. 3x 
 
Nah ist der Herr, es kommt sein Tag. 
Nah ist der Herr, habt Mut, bleibt wach. 3x 
 
Contemplaré, tu vida en mí. 
Contemplaré, Señor tu amor. 3x 
 

(Taizé 2) 
 
Lezing  Mattheüs 5: 1 t/m 12 
 
1Toen Hij de mensenmassa zag,  
ging Hij de berg op.  
Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen  
om zich heen.  
2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4 Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde bezitten. 
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar  
de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7 Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God  
genoemd worden. 
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid 
vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk 
van de hemel. 
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van 
Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 
betichten.  
12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk 
beloond worden in de hemel;  
zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

Samenzang Zoek eerst het koninkrijk van God 
 
Zoek eerst het koninkrijk van God   
en zijn gerechtigheid 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
Man shall not live by bread alone, 
but by every word 
that proceeds from the mouth of God, 
hallelujah, hallelujah. 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
hallelu, hallelujah. 
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord, 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
Bid en u zal gegeven zijn. 
Zoek en gij zult het zien. 
Klop en de deur zal voor u opengaan.  
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
Ask and it shall be given unto you, 
seek and ye shall find. 
Knock and it shall be opened unto you, 
hallelujah, hallelujah. 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
hallelu, hallelujah 
 

(Opwekking 40 / Evang. Liedbundel 58) 
 
Overdenking ‘Aandacht’ 
 
 

De mannen van K.L.E.M. zingen het lied  
For the One (Brian @ Jenn Johnsen) 
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In Memoriam Jan Onrust 
 

 
 
 
Samenzang: Abba Vader 
 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
 

(Nieuwe Liedboek lied 886 / 
 Opwekking 136 / Evang. Liedbundel 376) 

 
Persoonlijke beleving 
 
Als start van de persoonlijke beleving zingen de 
mannen van K.L.E.M. het lied Oceans 
Daarna is er orgelspel 
 
Er zijn de volgende mogelijkheden 

 een lichtje ontsteken bij de liturgietafel  
of bij het gedenkdoek 

 een persoonlijke zegening ontvangen bij 
de voorganger of de tweede zegenaar  

 op je plaats in rust bidden voor wie je lief is 

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: Laat de vlam weer branden 
 
Wij gaan op weg met brandend hart, 
met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
zingend van een nieuwe dag. 
 
Tweeduizend jaar - en dag en nacht 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten 
naar een liefde die verwarmt. 
 
Laat de vlam weer branden, 
als een helder baken; 
als heraut van 't morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len, 
laat de liefde branden, 
als een vuur, als een vuur. 
 



 4

De liefde roept, de waarheid spreekt; 
dat is de kracht waarmee wij gaan: 
ook als wij vallen, of soms wank’len 
ons doet opstaan in Zijn naam. 
 
Laat de vlam weer branden, 
als een helder baken; 
als heraut van 't morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len, 
laat de liefde branden, 
als een vuur, als een vuur. 
 
We'll walk for truth, speak out for love 
In Jesus' name we shall be strong 
To lift the fallen, to save the children 
To fill the nation with your song. 
 
Let the flame burn brighter, 
in the heart of the darkness, 
turning night to glorious day. 
Let the song grow louder 
as our love grows stronger 
Let it shine, let it shine. 
 
Let the flame burn brighter, 
in the heart of the darkness, 
turning night to glorious day. 
Let the song grow louder 
as our love grows stronger 
Let it shine, let it shine, 
Let it shine, let it shine. 
 

(Opwekking 404 / Evang. Liedbundel 393) 
 
 
Samenzang: Majesteit 
 
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) 
 
 
Mededelingen & collecte 
 
Voor de digitale collecte: scan de QR-code 
 

 
 
De mannen van K.L.E.M. zingen het lied  
Seasons of Love  
 
 
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. 
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Wilt u daaraan geven, daar 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  
 

Mededelingen 
 
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) 
Je kunt 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 
Youtube: https://youtube.com/@ervamsterdam 
Bankrekening: NL64 INGB 0000 480570  
 
 

Zanggroep  
De zanggroep van de ERV 
repeteert op woensdag  
8 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  
E-mail: 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 
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 maart. De voorganger is dan Nynke 
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. 


