Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 26 september 2021 in de Oranjekerk te Amsterdam.
Algehele leiding: Erik van der Waal uit Soest.
Overdenking: Wielie Elhorst uit Amsterdam.
Begeleiding en vocale medewerking: Koperensemble van
het Leger des Heils o.l.v. Henk Dijkstra uit Amsterdam.
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam.
Thema

‘Vestig je hoop op God’
Woord van welkom

O, dat nu ieder hart getuigt:
God is goed.
Dat heel de schepping voor Hem buigt.
God is goed.
Hem kennen is puur zaligheid,
leven tot in der eeuwigheid.
ja, wij getuigen wijd en zijn:
God is goed.
God is goed, God is goed.
ja, wij getuigen wijd en zijd:
wijd en zijd: God is goed.

Samenzang: Kom laat ons zingen
Komt, laat ons zingen altezaam:
God is goed.
Hemel en aarde prijst zijn naam,
God is goed.
Laat ieder naad'ren tot zijn troon,
zingen met ons op blijde toon,
in melodieën rein en schoon:
God is goed.
God is goed, God is goed.
In melodieën rein en
schoon: God is goed.

(Liederen Leger des Heils 430)

Het licht van Christus
wordt ontstoken

O, zegt het voort tot 't verste strand:
God is goed;
Voor elk is plaats in 't vaderland,
God is goed.
Van zonde maakt ons Christus vrij,
licht in de duistre nacht bracht Hij.
Als zijn verlosten juichen wij:
God is goed.

Gebed om de Geest

Wij wensen elkaar de vrede van God toe

God is goed, God is goed.
als zijn verlosten
juichen wij: God is goed.
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Samenzang: Onze vreugde is U te kennen

Samenzang: Geest Gods beadem mij

Onze vreugde is U te roemen,
God zo groot, die liefde zijt,
harten oop’nen zich als bloemen
in de gloed die U verspreidt.
Breek de macht van smart en zonde,
drijf de twijfel op de vlucht;
blijdschap wordt bij U gevonden,
zuiver als de lentelucht.

Geest Gods, beadem mij,
schenk mij nieuw leven weer,
opdat ik steeds in woord en daad
uw voorbeeld volge Heer.

Joyful, Joyful, Lord, we adore Thee
God of glory, Lord of love
Hearts unfold like flowers before Thee,
hail Thee as the sun above.
Melt the clouds of sin and sadness
drive the dark of doubt away.
Giver of immortal gladness
oh, fill us with the light of day.

(Liederen Leger des Heils 64)

Schriftlezing: Psalm 42

’t Blijde scheppingswerk omringt U,
aard en hemel zijn uw hof;
’t serafijnenkoor bezingt U,
’t middelpunt van alle lof.
Akkers, bergen, slanke bomen,
’t groene gras, de wijde zee,
’t vogellied en blanke stromen
delen ons hun vreugde mee.

1 As a deer pants for flowing streams,
so pants my soul for you, O God.
2 My soul thirsts for God,
for the living God.
When shall I come and appear before God?
3 My tears have been my food
day and night,
while they say to me all the day long,
“Where is your God?”
4 These things I remember,
as I pour out my soul:
how I would go with the throng
and lead them in procession to the house of God
with glad shouts and songs of praise,
a multitude keeping festival.
5 Why are you cast down, O my soul,
and why are you in turmoil within me?
Hope in God; for I shall again praise him,
my salvation

U wilt geven en vergeven.
Wees gezegend, God van heil,
die met vrede drenkt het leven,
’t kroont met vreugde op ’t hoogste peil.
Vader zijt Gij. Jezus zond Gij,
die in broederliefde ons v ond.
O, dat ’t uwe ėėn verbond zij,
liefde omspanne ’t wereld rond.
(Liederen Leger des Heils 433)

2

6 and my God.
My soul is cast down within me;
therefore I remember you
from the land of Jordan and of Hermon,
from Mount Mizar.
7 Deep calls to deep
at the roar of your waterfalls;
all your breakers and your waves
have gone over me.
8 By day the Lord commands his steadfast love,
and at night his song is with me,
a prayer to the God of my life.
9 I say to God, my rock:
“Why have you forgotten me?
Why do I go mourning
because of the oppression of the enemy?”
10 As with a deadly wound in my bones,
my adversaries taunt me,
while they say to me all the day long,
“Where is your God?”
11 Why are you cast down, O my soul,
and why are you in turmoil within me?
Hope in God; for I shall again praise him,
my salvation and my God

U alleen bent mijn schild, mijn kracht,
de levensgloed waar mijn geest op wacht.
Heel mijn hart staat voor U open
en ik breng mijn lof aan U.
U bent meer dan goud of zilver,
U, de bron van mijn bestaan.
Slechts van U komt echte blijdschap;
slechts met U wil 'k verder gaan.
U alleen bent mijn schild, mijn kracht,
de levensgloed waar mijn geest op wacht.
Heel mijn hart staat voor U open
en ik breng mijn lof aan U.
U werd mij tot vriend en broeder,
U, de Koning van 't heelal.
'k Dien U met mijn hele wezen,
U, die 'k liefheb boven al.
U alleen bent mijn schild, mijn kracht,
de levensgloed waar mijn geest op wacht.
Heel mijn hart staat voor U open
en ik breng mijn lof aan U.
(Liederen Leger des Heils 3)

Samenzang: Als een hert naar waterbronnen
Schriftlezing: Psalm 43
As the deer pants for the water,
so my soul longs after You.
You alone are my heart's desire
and I long to worship You.

1 Verschaf mij recht, o God,
vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen
een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
2 U bent toch mijn God, mijn toevlucht,
waarom wijst u mij af,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?
3 Zend uw licht en uw waarheid,
laten zij mij geleiden
en brengen naar uw heilige berg,
naar de plaats waar u woont.
4 Dan zal ik naderen tot het altaar van God,
tot God, mijn hoogste vreugde.
Dan zal ik u loven bij de lier,

You alone are my strength, my shield,
to You alone may my spirit yield.
You alone are my heart's desire
and I long to worship You.
Als een hert naar waterbronnen,
zo verlang ik, Heer, naar U.
Heel mijn hart staat voor U open
en ik breng mijn lof aan U.
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God, mijn God.
5 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

Then sings my soul, My Savior, God, to Thee
How great thou art, How great thou art.
Then sings my soul, My Savior, God, to Thee
How great Thou art, How great Thou art.
When Christ shall come
with shout of acclamation
and take me home,
what joy shall fill my heart;
then I shall bow
with humble adoration
and then proclaim My God:
How great Thou art.

Muzikaal intermezzo van het koperensemble
van het Leger des Heils

Overdenking ‘Vestig je hoop op God’

Then sings my soul, My Savior, God, to Thee
How great thou art, How great thou art.
Then sings my soul, My Savior, God, to Thee
How great Thou art, How great Thou art.

Samenzang:
Hoe groot zijt Gij/How Great Thou Art
O Heer, mijn God, wanneer ik mij ten volle
verdiep in alles wat U hebt gemaakt,
zie 'k hei en akker, hoor de donder rollen,
besef: U schept en spijzigt en bewaakt;

Persoonlijke beleving

Dan juicht mijn ziel, o God, ontroerd en blij:
Hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij!
Dan juicht mijn ziel, o God, ontroerd en blij:
Hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij!

Terwijl het koperensemble van het Leger des
Heils een muzikaal intermezzo verzorgt worden
de lichtje ontstoken

Als 'k aan de kim de dageraad zie lichten
of in de scheem'ring door de bossen dwaal,
als 'k op de berg geniet de vergezichten
of in de diepte der ravijnen daal;

Persoonlijke zegening is mogelijk na de viering
bij Wielie Elhorst of Els Mandemaker
Bij het gedenk doek zullen zij samen met u
bidden en u zegenen.

(Liederen Leger des Heils 35)

Dan juicht mijn ziel, o God, ontroerd en blij:
Hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij!
Dan juicht mijn ziel, o God, ontroerd en blij:
Hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij!
And when I think of God,
His son not sparing, Sent Him to die,
I scarce can take it in;
That on the cross, my burden
gladly bearing He bled and died
to take away my sin.
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Opdragen van de gebeden

Glorie, glorie, halleluja.
Glorie, glorie, halleluja.
Glorie, glorie, halleluja.
Gods koninkrijk breekt door!

Samenzang tussen de gebeden
Heer, ik luister, ja ik luister
naar uw stem, die steeds weer spreekt
en mij klaar en duid’lijk aantoont
wat mijn ziel nu nog ontbreekt

Wij dromen van een wereld
waar geen rouw is en verdriet;
waar protestsong zijn vervangen
door een juub’lend vreugdelied;
waar geen mensen meer verhong’ren,
maar de mens zijn broeder ziet:
het koninkrijk van God.

(Liederen Leger des Heils 68)

Gebedsintenties

Glorie, glorie, halleluja.
Glorie, glorie, halleluja.
Glorie, glorie, halleluja.
Gods koninkrijk breekt door!

Staand bidden wij samen 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 wij ook 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.

Die droom is geen illusie, neen,
die droom wordt werk’lijk waar.
God belooft een nieuwe aarde,
zijn ontwerp ligt kant en klaar.
Samen naar zijn schema bouwend,
God voltooit het, reken maar:
zijn koninkrijk breekt door!
Glorie, glorie, halleluja.
Glorie, glorie, halleluja.
Glorie, glorie, halleluja.
Gods koninkrijk breekt door!
(Liederen Leger des Heils 278)

Samenzang: Wij dromen van een wereld

Gezongen zegenbede

Wij dromen van een wereld
waar ’t met onrecht is gedaan,
waar de waap’nen zijn verdwenen,
blank en zwart weer samengaan;
waar het onderscheid van rijk en arm
voorgoed heeft afgedaan:
het koninkrijk van God

Voorganger:
De Here zeeg’ne en behoede u.
De Heer doe zijn aanschijn over u lichten
en geve u vrede!
De Heer zal uwe uitgang en ingang bewaren
van nu aan tot in alle eeuwigheid.
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Allen:
De Here zeeg’ne en behoede u.
De Heer doe zijn aanschijn over u lichten
en geve u vrede!
De Heer zal uwe uitgang en ingang bewaren
van nu aan tot in alle eeuwigheid.
Amen, amen.
(Liederen Leger des Heils 442)
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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

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)

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

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

Volgende viering
Je bent weer van harte welkom in de viering op
zondag 31 oktober. Deze viering is een feest
viering waarin we dankbaar zijn dat we weer in
betere tijden zijn beland. De voorganger wordt
later bekend gemaakt.
Vocale medewerking wordt verzorgd door soliste
Elisa Mannah uit Gouda.

Kaarten voor zieken
kaarten voor de zieken wordt op dit moment
verzorgd door Gert Verbree, de coördinator van
het pastorale team: een blijk van meeleven
wordt altijd zeer gewaardeerd.

Zanggroep
De zanggroep van de ERV
repeteert twee keer per
maand en wel op de
maandag 4 & 22 oktober.
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
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