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Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering 
op zondag 30 april 2023 in de Oranjekerk te Amsterdam 

Algehele leiding: Ben Dragstra uit  Amsterdam 
Overdenking: André Martens uit Amsterdam 

Pianobegeleiding: Jan Cornelis Blokhuis uit Amsterdam 
Vocale medewerking: ERV-zanggroep, 

op de  piano begeleid door Allard de Bruijne uit Amsterdam. 
Coördinatie: Barbara Rogoski uit Sassenheim. 

Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam 
 

 
 

Thema 
 

Heilige boontjes?! 
 

 
De ERV-zanggroep  opent de viering met  
het lied ‘Peace be with you’ 
 
Henny Holla: 
Life so full I give to you, 
as the Father sends me 
so I send you. 
Spread my light throughout all life; 
Peace be with you. 
 
Zanggroep 
Life so full I give to you, 
as the Father sends me 
so I send you. 
Spread my light throughout all life; 
Peace be with you 
 
Overvloedig geef Ik u, 
zoals de Vader Mij zond,  
zo zend Ik u. 
Ga en deel mijn liefde uit, vrede zij u. 
 

(Adrian Snell / Opwekking 503) 
 
 
Woord van welkom  
 

Samenzang Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

(Nieuwe Liedboek lied 601) 
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Tijdens het zingen van het volgende Taizé-lied 
wordt het licht van Christus ontstoken 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft.  
 

(Taizé 1 / Evang. Liedbundel 171) 
 
Samenzang Ik zegen jou in Jezus’ naam  
 
Ik zegen jou in Jezus’ Naam, 
Hij bewijst zijn trouw. 
Ik zegen jou in Jezus’ Naam,  
Hij blijft bij jou. 
 
Ik wens jou vrede in Zijn Naam, 
Hij bewijst zijn trouw. 
Ik wens jou vrede in Zijn Naam,  
Hij zorgt voor jou. 
 
Wij wensen elkaar de vrede van God 
 
Ik zegen jou in Jezus’ Naam, 
Hij bewijst zijn trouw. 
Ik zegen jou in Jezus’ Naam,  
Hij blijft bij jou. 

(Evang. Liedbundel 444) 
 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
 

 
 
 

Jan Cornelis zingt  
‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’  

(lied 221) 
 
Samenzang Heilig, heilig, heilig 
 
Heilig, heilig, heilig, 
Here God almachtig 
vroeg in de morgen 
wordt U mijn zang gewijd. 
Heilig, heilig, heilig, 
liefdevol en machtig, 
drie-enig God, die één in wezen zijt. 
 
Heilig, heilig, heilig! 
Here God almachtig, 
heel de schepping prijst U 
in aard' en hemel wijd. 
Gij alleen zijt heilig, 
liefdevol en machtig, 
drie-enig God, die één in wezen zijt. 
 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr. 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er. 
Er, der nie begonnen, 
Er, der immer war. 
ewig ist und wartet, sein wird immer dar. 
  
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr. 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er. 
Allmacht, Weisheit, Liebe, 
alles rings umher. 
Heilig, heilig, Heilig, heilig ist der Herr. 

(Opwekking 236) 

3x 
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De ERV-zanggroep  zingt het lied  
‘Bleib mit deiner Gnade bei uns’ 
 
Bleib mit deiner Gnade bei uns, 
Herr Jesu Christ. 
Ach, bleib met deiner Gnade bei uns, 
Du treuer Gott. 
 

 
 
Stay with us, O Lord Jesus Christ, 
night will soon fall. 
Then stay with us, O Lord Jesus Christ, 
light in our darkness. 
 
Blijf met uw genade bij ons, 
Heer, onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, 
licht in het duister. 
 
Bleib mit deiner Gnade bei uns, 
Herr Jesu Christ. 
Ach, bleib met deiner Gnade bei uns, 
Du treuer Gott. 

(Taizé 56 / 142) 
 
 
Lezing  1 Petrus 1: 13 t/m 25 
 
13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, 
wees waakzaam en vestig al uw hoop op de 
genade die u ontvangen zult wanneer Jezus 
Christus zich openbaart.  
14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet 
opnieuw toe aan de begeerten waardoor u 
vroeger, toen u nog onwetend was, werd 
beheerst.  

15 Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, 
zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.  
16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want 
Ik ben heilig.’  
17 En als u Hem Vader noemt die iedereen naar 
zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des 
persoons, heb dan ook ontzag voor Hem tijdens 
uw leven als vreemdeling.  
18 U weet immers dat u niet met zoiets 
vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht 
uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had 
geërfd,  
19 maar met het kostbare bloed van Christus, als 
dat van een lam zonder smet of gebrek.  
20 Al voor de grondvesting van de wereld is Hij 
door God uitgekozen, en nu, aan het einde van de 
tijd, is Hij verschenen omwille van u.  
21 Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de 
dood heeft opgewekt en Hem laat delen in zijn 
luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht 
zijn. 
22 Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw 
hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders 
en zusters houden; heb elkaar dan ook 
onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,  
23 als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit 
vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door 
Gods levende woord, dat voor altijd standhoudt. 
24 ‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een 
bloem in het veld: het gras verdort en de bloem 
valt af, 25 maar het woord van de Heer houdt 
eeuwig stand.’ Dit woord is het evangelie dat u 
verkondigd is. 
 
 
 
Overdenking ‘Heilige boontjes’ 
 
 
 
Barbara Rogoski vertoont een YouTube video 
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Samenzang Heilig, heilig, heilig 
 
Heilig, heilig, heilig, 
Here God almachtig, 
vroeg in de morgen 
word' U mijn zang gewijd. 
Heilig, heilig, heilig, 
liefdevol en machtig, 
drie-eenig God, die één in wezen zijt. 
 
Holy, holy, holy, 
though the darkness hide Thee, 
though the eye of sinful man 
Thy glory may not see. 
Only Thou art holy, 
there is none beside Thee. 
Perfect in power, in love and purity. 
 
Heilig, heilig, heilig, 
Here God almachtig,  
Heel de schepping prijst U 
in aard' en hemel wijd. 
Gij alleen zijt heilig, 
liefdevol en machtig, 
drie-eenig God, die één in wezen zijt. 
 

(Nieuwe Liedboek lied 405) 
 
Als inleiding van de persoonlijke beleving 
zingt de ERV-zanggroep het lied ‘Jezus ik kom’ 
 
Uit al mijn zorgen, droefheid en nacht,  
kom ik tot U, kom ik tot U. 
Waar vrijheid, vreugd' en licht m'in U wacht, 
Jezus, ik kom tot U. 
Uit al mijn zwakheid, Heer, in Uw kracht, 
Uit al mijn nood in Uw grenz'loze macht, 
Uit al mijn zonde in U, die 't volbracht, 
Jezus, ik kom tot U. 
 
Out of my bondage, sorrow, and night,  
Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into Thy freedom, gladness, and light,  
Jesus, I come to Thee! 

Out of my sickness into Thy health, 
Out of my want and into Thy wealth,  
Out of my sin and into Thyself,  
Jesus, I come to Thee! 
 
Oni Timisela & Samuel Sapta: 
Dari belenggu k'ras dan eguh 
Pada Mu Hu, ku datanglah 
T'lah terlepas merdeka penuh 
Ya Hu,ku datanglah 
Dalam Iemah, ku jadi tegap 
Kuat segar, ya oleh Roh Mu 
Miskin ku bri ku kaya tetapi  
Hidup ku milik Mu 
 
Uit al mijn twijfel, onrust en strijd 
kom ik tot U, kom ik tot U.  
Zoekend Uw wil voor nu en altijd,  
Jezus, ik kom tot U. 
Vanuit mijzelf in U zelf, o Heer 
Uit al mijn wanhoop naar Uw godd'lijke sfeer, 
Waar 'k in aanbidding met U verkeer, 
 

(Glorieklokken  208) 
 
 
Persoonlijke beleving 
 
Tijdens het zingen van de volgende liederen 
zijn er de volgende moelijkheden 

 
 
 

 een lichtje ontstekenbij de liturgietafel of  
        bij het gedenkdoek 

 
 een persoonlijke zegening ontvangen bij 

de voorganger of tweede zegenaar 



 5

Samenzang: Heer, ik kom tot U 
 
Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart. 
 
Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer,en maak alles goed. 
 
Jezus op uw Woord, vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort mijn bede tot U. 
 

(Opwekking 125 / Evang. Liedbundel 302) 
 
 
 
Samenzang: Stil, mijn ziel, wees stil 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen. 
 
 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af;  
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 
 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 

(Opwekking 717) 
 
 
Voorbeden 
 
Gebed & het hardop opdragen van de 
gebedsbriefjes 
 
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. 
 
 
Jan Cornelis zingt het lied ‘Zo mooi’ 
 

Psalmen voor nu 133 
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Samenzang: Tienduizend redenen 
 
De zon komt op,  
maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
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 
May still my soul  
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 
 
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 
Yes I'll worship Your Holy name 
Lord I'll worship Your Holy name 

(Opwekking 733)  
 
Mededelingen & collecte 
 
Voor de digitale collecte: scan de QR-code 
 

 
 

Zegen  
 

 
Samenzang: Ga met God en Hij zal bij u zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
God be with you till we meet again, 
By His counsels guide, uphold you, 
With His sheep securely fold you, 
God be with you till we meet again. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
God be with you till we meet again, 
When life’s perils thick confound you, 
Put His arms unfailing round you, 
God be with you till we meet again. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

(Nieuwe liedboek lied 416) 
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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  10 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  
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.  
 
 
Activiteit voor vrouwen 
Ben je op zoek naar een leuke activiteit om te 
doen met andere christelijke vrouwen?  
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!  
Maak voorafgaand aan onze viering een korte 
wandeling door de prachtige stad Amsterdam of 
bezoek samen een interessant museum. 
Neem hiervoor contact op met Barbara onze 
enthousiaste contactpersoon.  
 

 
 
Zij kan je niet alleen meer vertellen over onze 
LHBTI community, maar barst ook van de leuke 
ideeën en activiteiten om samen met andere 
LBTI-vrouwen te ondernemen. Barbara is een 
Amerikaanse die al meer dan 30 jaar in 
Nederland woont met haar Nederlandse vrouw 
Saskia en al meer dan 10 jaar lid is van de ERV. 
Neem contact op met Barbara 
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barbara@erv.amsterdam om iets leuks te doen in 
de mooi stad Amsterdam met andere LBTI-
vrouwen. 
 
 
Volgende viering  
Je bent weer van harte welkom in de viering op 
zondag 28 mei. De voorganger is dan Alexander 
Noordijk  uit Monnikendam. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

Van harte welkom 
bij de volgende viering  

op zondag 28 mei  
in de Oranjekerk in Amsterdam


