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Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering 
op zondag 25 september 2022 in de Oranjekerk te Amsterdam. 

Algehele leiding: Erik van der Waal uit  Soest 
Overdenking: Dennis Mohn uit Vlaardingen  

Pianobegeleiding: Bas Gankema uit Zeist 
Orgelbegeleiding: Dik Berkhout uit Hazerswoude Dorp 

Vocale medewerking: Sanne Kleis-Blok uit Amsterdam & Joycelynn uit Ermelo 
Tweede zegenaar: Els Mandemaker uit Diemen 

Coördinator: Jeroen Idzenga uit Zwolle 
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam 

 
 

Thema 

Met God is alles mogelijk 
 
 
Sanne & Joycelynn openen de viering met het 
lied ‘All things are possible’  

(Opwekking 541) 

 
 
Woord van welkom 
 

 
Tijdens het zingen van het volgende lied 
wordt het licht van Christus ontstoken. 
 
Samenzang: Nooit kan ’t geloof teveel 
verwachten 
 
Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied. 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 

 
Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog. 
Voor hen die 't heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant. 
Daar is de vreemd'lingschap vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland. 
 

(Liedboek der kerken gezang 291) 

 
Samenzang: Vrede zij u 
 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. 2x 
 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 2x 
 
Wij wens elkaar de vrede van God toe! 
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Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest. 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 2x  
 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. 2x 
 

(Opwekking 58 / Evang. Liedbundel 79) 

 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 

 
 

 
 
Samenzang: Onze schuilplaats is God 
met Sanne & Joycelynn 
 
Er is hoop die groter dan de dood is. 
Er is leven sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven. 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
Er is vrede ver voorbij de onrust. 
Er is blijdschap dieper de tranen. 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte. 
Er is trouw die ons nooit zal verlaten. 
 
Onze hulp en onze verwachting is   
in U voor eeuwig. 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven. 
een machtige rots, onze schuilplaats is God 
Er is troost die sterker dan de pijn is. 
Er is vreugde groter dan ons lijden. 

Er is antwoord midden in de twijfel. 
Overwinning dwars door al ons strijden. 
 
Onze hulp en onze verwachting is  
in U voor eeuwig. 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven. 
een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
een machtige rots, onze schuilplaats is God, 
onze hulp en onze verwachting is in U, 
onze hulp en onze verwachting is in U. 
 
Onze hulp en onze verwachting is  
in U voor eeuwig. 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven. 
een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 

(Opwekking 847) 

 
 
Lezing: Matteüs 9: 16 t/m 26 
 
16 Now a man came up to Jesus and asked, 

“Teacher, what good thing must I do to get 

eternal life?” 

17“Why do you ask me about what is good?” Jesus 

replied. “There is only One who is good. If you 

want to enter life, obey the commandments.”  

18 “Which ones?” the man inquired. Jesus replied, 

“ ‘Do not murder, do not commit adultery, do not 

steal, do not give false testimony,  
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19 honour your father and mother,’ and ‘love your 

neighbour as yourself.’ ”  

20 “All these I have kept,” the young man said. 

“What do I still lack?”  

21 Jesus answered, “If you want to be perfect, go, 

sell your possessions and give to the poor, and 

you will have treasure in heaven. Then come, 

follow me.”  

22 When the young man heard this, he went away 

sad, because he had great wealth.  

23 Then Jesus said to his disciples, “I tell you the 

truth, it is hard for a rich man to enter the 

kingdom of heaven.  

24 Again I tell you, it is easier for a camel to go 

through the eye of a needle than for a rich man to 

enter the kingdom of God.”  

25 When the disciples heard this, they were 

greatly astonished and asked, “Who then can be 

saved?” 

 26 Jesus looked at them and said, “With man this 

is impossible, but with God all things are 

possible.” 

(New International Version – 1984) 
 

 
Onder het zingen van het lied ‘Geest van 
hierboven’ worden de gebedsbriefjes 
opgehaald. De gebedsintenties worden bij de 
voorbeden aan God opgedragen. 
 
 
Samenzang: Mijn Jezus mijn redder 
met Sanne & Joycelynn 
 

Mijn Jezus mijn Redder, 
Heer er is niemand als U. 
laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
 
 

Mijn Schuilplaats mijn Trooster, 
veilige toren van kracht. 
adem en stem, al wat ik ben, 
brengen U voordurend eer. 
 
Shout to the Lord all the Earth, let us sing 
Power and majesty, praise to the King 
Mountains bow down and the seas will roar 
At the sound of Your name 
 
I sing for joy at the work of Your hands 
Forever I'll love You, forever I'll stand 
Nothing compares to the promise I have 
In You. 
 
My Jesus, my Saviour 
Lord there is none like You 
All of my days I want to praise 
The wonders of Your mighty love 
 
Mijn Schuilplaats mijn Trooster 
veilige toren van kracht 
adem en stem al wat ik ben 
brengen U voordurend eer. 
 
Juich voor de Heer heel de aarde wees blij  
zing van de Koning en Zijn heerschappij  
bergen aanbidden de zee juicht mee 
bij het horen van Uw naam. 
 

(Opwekking 461) 

 
 
Overdenking ‘Met God is alles mogelijk’ 
 

 
 
Sanne & Joycelynn zingen het lied  ‘Jezus 
Overwinnaar’ 
 
Waar U verschijnt wordt alles nieuw, 
want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt 
door de klank van Uw stem; 
alles buigt voor Koning Jezus 
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U bent de held die voor ons strijdt, 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
Voor eeuwig is Uw heerschappij, 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam: 
Jezus Overwinnaar. 
 
De duisternis licht op door U. 
de duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht? 
Waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag, 
de hemel juicht voor onze Koning 
en de machten van de hel 
weten wie er regeert. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij, 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam: 
Jezus Overwinnaar. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij, 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam: 
Jezus Overwinnaar. 
Naam boven alle namen... 
 

(Opwekking 832) 

 
 
Als inleiding op de persoonlijke beleving 
zingen Sanne & Joycelynn het lied ‘Warme 
deken’ 
 
Persoonlijke beleving 
 
Terwijl Sanne & Joycelynn een aantal liederen 
zingen 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 Els 
Mandemaker 
 

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. 
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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) 
 
 

Samenzang: Lichtstad met uw paarlen poorten 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 

Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 

(Evang. liedbundel 413) 

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

 
 
Samenzang: Ik heb geloofd en daarom zing ik 
 
'k Heb geloofd en daarom zing ik 
daarom zing ik van gena, 
van ontferming en verlossing 
door het bloed van Golgota. 
Daarom zing ik U, die stervend 
alles, alles hebt volbracht, 
Lam Gods dat de zonde wegneemt, 
lam van God, voor ons geslacht. 
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Ja, 'k geloof en daarom zing ik 
daarom zing ik U ter eer, 
's werelds Heiland, Hogepriester, 
aller heren Opperheer. 
Zoon van God en Zoon van mensen, 
o kom spoedig in Uw kracht. 
op de hemelwolken weder. 
Kom Heer Jezus, kom, ik wacht. 
 

(Evang. liedbundel 275) 

 

Zegen  
 
 

 
 
Bij het verlaten van de kerkzaal zingen Sanne & 
vrienden het lied ‘Look what the Lord has done’. 
 
 
 
 
 
 

 
 

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) 
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 
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  
10 & 24 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 
 

 
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 

Mocht je als vrouw naar de 
viering van de ERV willen komen, 
maar je kent bijvoorbeeld nog 
niemand, dan kun je mij een 
mailtje sturen en spreken we iets 
af voor de viering begint.  
Els Mandemaker  

06-19818100 / els@erv.amsterdam  

MMEEDDEEDDEELLIINNGGEENN 
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Volgende viering  
Je bent weer van harte welkom in de viering op 
zondag 30 oktober. De voorganger is dan Dirk 
van Duijvenbode uit Monster. 
 
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.  
 
Speciale data: 

• Op 27 november herinneren wij de namen 
van hen die ons zijn voor gegaan.  

• Op 25 december hebben we na de viering 
vanaf 18:00 uur een kerstdiner met elkaar. 
Dit jaar gaat Karin weer voor ons koken. Zij 
heeft dat twee keer eerder gedaan en met 
lovende recenties. De kosten zijn €15 p.p. 
inclusief drankjes tijdens en koffie na het 
eten.  

 
We hebben onze historie eens op een rijtje gezet. 
Benieuwd wat er de afgelopen 30 jaar allemaal is 
gebeurd ..... kijk en lees hier verder 
www.erv.amsterdam/organisatie/geschiedenis 

http://www.erv.amsterdam/organisatie/geschiedenis
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Van harte welkom bij de 
volgende viering op  

30 oktober in de Oranjekerk 
in Amsterdam 


