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Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering 
op zondag 26 juni 2022 in de Oranjekerk te Amsterdam. 

Algehele leiding: Erik van der Waal uit  Soest 
Overdenking: Nynke Dijkstra uit Houten 

Begeleiding en vocale medewerking: Jan Cornelis Blokhuis het Amsterdam 
Orgel: Henno van Eijk uit Amsterdam 

Coördinator: Andrė Martens uit Amsterdam 
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam. 

 
 

Thema 

‘Christus die de weg naar beneden gaat’  
 
 
Woord van welkom 
 

 
Tijdens het zingen van het volgende lied 
wordt het licht van Christus ontstoken 
 
Samenzang: Wat zou ik zonder U geweest zijn 
 
Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
hoe zou ik zonder U bestaan? 
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
en eenzaam door de wereld gaan. 
Mijn liefde tastte in den blinde. 
Een afgrond lag in het verschiet. 
En waar zou ik een trooster vinden 
die werk'lijk wist van mijn verdriet? 
 
Maar Christus gaf mij taal en teken 
en ik ben zeker van zijn stem. 
De nacht is voor het licht geweken, 
het grond'loos lot krijgt zin door Hem. 
 
 

 
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 
bij water, woord en brood en wijn, 
omdat ik weet van zijn nabijheid 
aar twee of drie vergaderd zijn. 
 
Nog blijft, door stralend licht omschenen, 
de  heilige beminde ons bij. 
Zijn bitter lijden doet ons weten, 
zijn hoge liefde maakt ons vrij. 
Al wie met ons zijn hand wil grijpen 
is welkom, vriend en bloedverwant. 
Zijn hartenbloed doet allen rijpen 
tot vrucht van ’t hemels vaderland. 
 

(Nieuwe Liedboek lied 800) 

 
 
Wij wensen elkaar de vrede van God toe! 
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Samenzang: In Christ alone 
  
In Christ alone my hope is found. 
He is my light, my strength, my song. 
This Cornerstone, this solid ground 
firm through the fiercest drought  
and storm. 
 
What heights of love, 
what depths of peace, 
when fears are stilled,  
when strivings cease. 
My Comforter, my All in All. 
Here in the love of Christ I stand. 
 
Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 
Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
 
There in the ground His body lay; 
light of the world by darkness slain. 
Then bursting forth in glorious Day 
up from the grave He rose again 
and as He stands in victory 
sin's curse has lost its grip on me. 
For I am His and He is mine 
Bought with the precious blood of Christ 
 

(Opwekking 575) 

 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 

 
 
Jan Cornelis Blokhuis zingt het Taizé lied 
‘Nothing can ever come between us and the love 
of God.’ 
 
 
Nothing can ever come between us and the love 
of god. 
The love of god, revealed to us in christ Jesus. 
(Ooh ooh oooh ooooh oh ooh) 
Nothing can ever come between us and the love 
of god. 
The love of god, revealed to us in christ Jesus. 
Ooh ooh oooh ooooh oh oohnothing can ever 
come between us and the love of god. 
 

(Taizé) 

Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11 
 
1 If you have any encouragement from being 
united with Christ, if any comfort from his love, if 
any fellowship with the Spirit, if any tenderness 
and compassion, 

2 then make my joy complete by being like-
minded, having the same love, being one in spirit 
and purpose. 
3 Do nothing out of selfish ambition or vain 
conceit, but in humility consider others better 
than yourselves. 
4 Each of you should look not only to your own 
interests, but also to the interests of others. 
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5 Your attitude should be the same as that of 
Christ Jesus: 
6 Who, being in very nature [1] God, did not 
consider equality with God something to be 
grasped, 
7 but made himself nothing, taking the very 
nature of a servant, being made in human 
likeness. 
8 And being found in appearance as a man, he 
humbled himself and became obedient to death-
- even death on a cross! 
9 Therefore God exalted him to the highest place 
and gave him the name that is above every name, 
10 that at the name of Jesus every knee should 
bow, in heaven and on earth and under the earth, 
11 and every tongue confess that Jesus Christ is 
Lord, to the glory of God the Father. 
 

 
 
Onder het zingen van het lied ‘Heer, Ik prijs uw  
grote naam’ worden de gebedsbriefjes 
opgehaald. De gebedsintenties worden bij de 
voorbeden aan God opgedragen. 
 
Heer, ik prijs uw grote Naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan, 
die mij redding bracht en leven. 
 

 
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis  

droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf, 
uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote Naam. 
 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
Die mij redding bracht en leven 
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis  
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf, 
uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote Naam. 
 
Lord, I lift your Name on high. 
Lord, I love to sing your praises. 
I’m so glad you’re in my life. 
I’m so glad you came to save us. 
 
You came from heaven to earth 
to show the way. 
From the earth to the cross 
my debt to pay. 
From the cross to the grave, 
from the grave to the sky. 
Lord, I lift your Name on high. 
 
You came from heaven to earth 
to show the way. 
From the earth to the cross 
my debt to pay. 
From the cross to the grave, 
from the grave to the sky. 
Lord, I lift your Name on high. 
 

(Opwekking 430 / Evang. Liedbundel 342)  

 
Overdenking  
‘Christus die de weg naar beneden gaat’ 
 

https://web.mit.edu/jywang/www/cef/Bible/NIV/NIV_Bible/PHIL+2.html#footnote_587968133_1
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Jan Cornelis Blokhuis zingt het lied ‘Come 
Healing’ van Leonard Cohen  
 

 
Persoonlijke beleving 
 
Terwijl Jan Cornelis Blokhuis 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 

 
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. 

Samenzangmedley: Koning Jezus wij verhogen U 
/ Hij is verheerlijkt  
 
Koning Jezus, wij verhogen U 
Lam van God wij brengen eer. 
Aan die was en is en komen zal 
aan de hoogverheven Heer. 
 
Eeuwig duurt uw macht en heerschappij 
daarom buigen wij ons neer. 
En in Geest en waarheid brengen wij 
U alleen de hoogste eer. 
 
Koning Jezus, Heerser van ‘t heelal 
en de Heer van heel de aard; 
Koning die voor eeuwig heersen zal 
U bent onze lofprijs waard. 
 
Halleluja, Koning Jezus! 
Halleluja, Lam van God! 
Halleluja, Heer der Heren! 
U die hoogverheven bent. 
U die hoogverheven bent. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog 
‘k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven 
en ik verhoog zijn naam. 
 
Hij is mijn God. 
Zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
Hemel en aard’ 
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog. 
 
He is the Lord 
Forever His truth shall reign 
Heaven and Earth 
Rejoice in His holy name 
He is exalted the King is exalted on high 
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He is the Lord 
Forever His truth shall reign 
Heaven and Earth 
Rejoice in His holy name 
He is exalted the King is exalted on high 
He is exalted the King is exalted on high 

 
(Opwekking 401 / 349) 

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

 
 

  
 
Samenzang: Lof zij de Heer 
 
Lof zij de Heer, de 
almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartenlust 
zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
Psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 

Praise to the Lord, the Almighty, 
the King of creation! 
O my soul, praise Him, for He is thy 
health and salvation! 
All ye who hear, 
Now to His temple draw near; 
Sing now in glad adoration! 
 

Lof zij de Heer, Hij omringt 
met zijn liefde uw leven. 
Heeft u in 't licht als op 
adelaarsvleugelen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

Praise to the Lord! Oh, let all that 
is in me adore Him! 
All that hath life and breath, come 
now with praises before Him! 
Let the Amen 
Sound from His people again; 
Gladly for aye we adore Him. 

(Nieuwe Liedboek lied 868) 

 

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 op de maandag  
4 & 18 juli 
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  
Voor ons 30 jarig bestaan hebben we dit jaar op 
zondag 31 juli een speciale pride viering. We 
starten de pride week in Amsterdam met een 
internationale Engelse viering waarin jullie top 
20 favoriete seculiere, spiritueel geïnspireerde 
liederen voorbij komen. Denk bijvoorbeeld aan 
het lied Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en 
Bewonder van Ramses Shaffy. Of Imagine van John 
Lennon. Voor inspiratie kijk op 
www.top2000kerkdienst.nl  
 
Wij hebben je nodig - stuur voor 17 juli jouw 
favoriet in via onze website 
www.erv.amsterdam/favoriet Deze pride viering 
wordt gehost door Barbara Rogoski. Het wordt 
een mix van jullie favoriete liederen, gebed, 
lezing, bidden, samenzang en persoonlijke 
beleving. 
 
 
Please join us for our special Amsterdam Pride 
Week service in English where we will have a 
musical celebration of our TOP 20 favourite 
spiritual or inspirational songs. Barbara Rogoski, 

MMEEDDEEDDEELLIINNGGEENN 



 7 

former Pastor of the Internationale Roze Kerk 
MCC, will be our host and lead us in prayer, 
praising and celebrating our faith through the 
music and songs that we love. We will also have 
New Testament readings, candle lighting and 
community. Coffee and drinks will be available 
after the service.  
 
We want to know - What is your favourite 
spiritual song, favourite POP Christian song, or 
song that inspires you to keep the faith? Let us 
know before 17 July via our site 
www.erv.amsterdam/favoriet, as we are 
compiling a list to use in the service. We might 
come back to you to ask why it is your favourite.  
 
Come and join us for a joyful celebration of our 
faith at the Oranjekerk in Amsterdam - where the 
ERV services are held each month. This will be a 
Pride event you won't want to miss! 
 

 
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. 
 

 

 
 
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 in 
de Oranjekerk 

• 28 augustus ERV-pride jubileum viering in 
Zwolle in de Grote of Sint-Michaëlskerk in 
het centrum van Zwolle 
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Tot ziens bij de volgende viering,  
31 juli ERV-Pride viering in Amsterdam 

in de Oranjekerk 


