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Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering 
op zondag 30 oktober 2022 in de Oranjekerk te Amsterdam. 

Algehele leiding: Ben Dragstra uit  Amsterdam. 
Overdenking: Dirk van Duijvenbode uit Monster.  

Pianobegeleiding: Jan Cornelis Blokhuis uit Amsterdam 
Orgelbegeleding: Bram Biersteker uit Zaandijk. 

Vocale medewerking: ERV-zanggroep en Jeroen Idzenga uit Zwolle. 
Tweede zegenaar: Els Mandemaker uit Diemen 

Coördinator: Erik van der Waal uit Soest. 
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam 

 
 

Thema 

De lege stoel tegenover je 
 
 
De ERV-zanggroep  opent de viering met het lied 
‘Love divine’ 
 
Zanggroep:  
Love divine, all loves excelling,’ 
joy of heav’n, to earth come down, 
fix in us thy humble dwelling, 
all thy faithful mercies crown. 
Jesus, thou art all compassion, 
pure, unbounded love thou art. 
Visit us with thy salvation; 
enter ev'ry trembling heart. 
 
Samuel Sapta: 
Breathe, O breathe thy loving Spirit 
into ev’ry troubled breast. 
Let us all in thee inherit, 
let us find the promised rest. 
Take away the love of sinning; 
Alpha and Omega be. 
End of faith, as its beginning, 
set our hearts at liberty. 

 
Zanggroep:  
Finish, then, thy new creation; 
true and spotless let us be. 
Let us see thy great salvation 
perfectly restored in thee. 
Changed from glory into glory, 
till in heav’n we take our place, 
till we cast our crowns before thee, 
lost in wonder, love and praise. 
 

(tekst: Charles Wesley) 

 
 
Woord van welkom 
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Samenzang: Gods verborgen omgang vinden 
 
Gods verborgen omgang vinden 
zielen, waar zijn vrees in woont; 
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden, 
naar zijn vreêverbond getoond. 
d’ Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
 
Zie op mij in gunst van boven, 
wees mij toch genadig, Heer! 
Eenzaam ben ik en verschoven, 
ja, de ellende drukt mij neer. 
‘k Roep U aan in angst en smart, 
duizend zorgen, duizend doden 
kwellen mijn bekommerd hart: 
voor mij uit mijn angst en noden. 
 

(Nieuwe Liedboek psalm 25: 7 & 8)  

 
 
Tijdens het zingen van het volgende lied 
wordt het licht van Christus ontstoken. 
 
Samenzang: Als alles duister is 
 
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 wens elkaar de vrede van God toe! 
 
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 
 

 
 
 
Solozang: Maak dit huis tot een huis van gebed 
 

(Opwekking 869) 

 
 
Tijdens het zingen van het volgende lied worden 
de gebedsbriefjes opgehaald.  
De gebedsintenties worden later hardop  
aan God opgedragen. 
 
Samenzang: Stromen van zegen gaan komen 
 

There shall be showers of blessing 

This is the promise of love; 

There shall be seasons refreshing, 

 Sent from the Savior above. 
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Showers of blessing, 

Showers of blessing we need; 

Mercy-drops round us are falling, 

 But for the showers we plead. 

 
Stromen van zegen gaan komen, 
dat is beloofd in Gods trouw: 
milde seizoenen verkwikken 
't hart dat verkommeren zou. 
Stromen van zegen, 
daarom, Heer, smeken wij U; 
drinkend de dauw der ontferming, 
vragen we uw overvloed nu. 
 

 
 

There shall be showers of blessing; 

O that today they might fall, 

Now as to God we’re confessing, 

 Now as on Jesus we call! 

Showers of blessing, 

Showers of blessing we need; 

Mercy-drops round us are falling, 

 But for the showers we plead. 

 
Stromen van zegen gaan komen; 
't juichende leven ontbloeit 
alom op heuvels, in dalen, 
volop verfrist en besproeid. 
 
 
 
 

Stromen van zegen, 
daarom, Heer, smeken wij U; 
drinkend de dauw der ontferming, 
vragen we uw overvloed nu. 
 

(Liederen Leger des Heils 251)  

 
 
De ERV-zanggroep  zingt het lied ‘Burdens are 
lifted at Calvary’ 
 
Zanggroep: 
Days are filled with sorrow and care,  
hearts are lonely and drear; 
Burdens are Lifted at Calvary; 
Jesus is very near. 
 
Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary;  
burdens are lifted at calvary;  
Jesus is very near. 
 
Henny Holla: 
Cast your care on Jesus today; 
leave your worry and fear;  
burdens Are Lifted At Calvary; 
Jesus is very near. 
 
Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary;  
burdens are lifted at calvary;  
Jesus is very near. 

 
Zanggroep: 
Troubled soul, the Savior can see  
every heartache and tear;  
burdens Are Lifted At Calvary; 
Jesus is very near.  
 
Burdens are lifted at Calvary,  
Calvary, Calvary;  
burdens are lifted at calvary;  
Jesus is very near. 
 

(Tekst: de Gaither singers) 

 
 

https://genius.com/Acappella-burdens-are-lifted-at-calvary-lyrics#note-10292484
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Lezing: Psalm 25 
 
1 Van David. 
Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit, 
2 mijn God, op U vertrouw ik,  
maak mij niet te schande, 
laat mijn vijanden niet triomferen. 
3 Zij die op U hopen worden niet beschaamd, 
beschaamd worden zij  
die U achteloos verraden. 
4 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, 
leer mij uw paden te gaan. 
5Wijs mij de weg van uw waarheid  
en onderricht mij, 
want U bent de God die mij redt, 
op U blijf ik hopen, elke dag weer. 
6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, 
aan uw liefde door de eeuwen heen. 
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, 
maar denk met liefde aan mij, HEER, 
omwille van uw goedheid. 
8 Goed en rechtvaardig is de HEER: 
Hij wijst zondaars de weg, 
9 wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor, 
Hij leert hun zijn paden te gaan. 
10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER 
voor wie de wetten van zijn verbond 
onderhouden. 
11 Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, 
omwille van uw naam. 
12 Aan wie in ontzag voor Hem leven, 
leert de HEER de rechte weg te kiezen. 
13 Hun leven verloopt in voorspoed 
en hun kinderen zullen het land bezitten. 
14 De HEER is een vriend van wie Hem vrezen, 
Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. 
15 Ik houd mijn oog gericht op de HEER, 
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 
16 Keer u tot mij en wees mij genadig, 
ik ben alleen en ellendig. 
17 Mijn hart is vol van angst, 
bevrijd mij uit mijn benauwenis. 
18 Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, 
vergeef mij al mijn zonden. 
19 Zie met hoevelen mijn vijanden zijn, 

hoe ze mij dodelijk haten. 
20 Behoed mij en bevrijd mij, 
maak mij niet te schande,  
want ik schuil bij U. 
21 Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, 
op U is mijn hoop gevestigd. 
22 God, verlos Israël, 
verlos het van al zijn angsten. 
 

 
 
Overdenking  ‘De lege stoel tegenover je’ 
 

 
 
Samenzang: Ik ben die ik ben 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen,  
U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
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‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 
 (Opwekking 770) 

 
 
 
 
 
 
 
In memoriam  
Nettie Schrama 
 
 
 
 
 

De ERV-zanggroep  zingt het lied ‘I surrender all’ 
 
All to Jesus, I surrender  All to Thee I freely give. 
I will ever love and trust You  
In Your presence daily live. 
I surrender all, I surrender all, 
All to Thee, my blessed Savior I surrender all. 
 
All to Jesus, I surrender Lord, I give myself to Thee 
Fill me with Your love and power.  
Let Your blessing fall on me. 
I surrender all, I surrender all, 
All to Thee, my blessed Savior I surrender all. 
 
All to Jesus I surrender;  
now I feel the sacred flame. 
O the joy of full salvation 
Glory, glory, to Your name. 
I surrender all, I surrender all, 
All to Thee, my blessed Savior I surrender all.  
 

(Tekst: Robin Mark) 

 
 

Persoonlijke beleving 
 
Tijdens het zingen van onderstaande Taizé- 
liederen 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 

 
Samenzangliederen: Taizé  2,  3  &  5 
 

Wait for the Lord, whose day is near. 
Wait for the Lord, keep watch, take heart.  
 
Nah ist der Herr, es komt sein Tag. 
Nah ist der Herr, habt Mut, bleibt wach.  
 
Contemplaré, tu vida en mi. 
Contemplaré, Señor tu amor. 
 

 
Bleibet hier und wachet mit mir, 
wachet und betet, wachet und betet.  
 
Stay with me, remain here with me, 
watching and praying, watching and praying.  
 
Velaré contigo Señor, mientras yo viva, 
mientras you viva.  

 
Bless the Lord, my soul, 
and bless Gods holy name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
en prijs zijn heil'ge naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel; 
die mij het leven geeft. 
 

3x 

3x 

3x 

3x 

3x 

3x 
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Tengo sed de ti,  
o fuente del amor. 
Tengo sed de ti: 
 tu amor es libertad. 
 
Bless the Lord, my soul, 
and bless Gods holy name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
 

 
 
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. 
 

Jeroen Idzenga zingt een lied 
 
 
Samenzang: Juicht, want Jezus is Heer 
 
Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions verblijdt u 
ter ere van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft. 
Jezus de Koning die mensen 
het leven weer geeft. 

(tegenstem: Wij juichen tot eer van onze God 
die ons liefheeft. 

Wij juichen tot eer van onze God) 
 
Liefde bedekt zijn schepping, 
de bloemen, de vogels, het gras. 
Zou Hij dan jou vergeten? 
Jezus, die blinden genas, verrees. 

(tegenstem: Liefde is zijn schepping. 
Zou Hij jou vergeten?) 

 
Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions verblijdt u 
ter ere van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft. 
Jezus de Koning die mensen 
het leven weer geeft. 
 
Wees als een boom, die vrucht draagt, 
ieder seizoen op zijn tijd. 
Drink van het levend water, 
Jezus, de bron voor altijd, verrees. 
(tegenstem:Wees als een boom die vrucht draagt, 

drink van het levende water) 
 
Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions verblijdt u 
ter ere van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft. 
Jezus de Koning die mensen 
het leven weer geeft. 
 

(Opwekking 174 / Evang. Liedbundel 130) 
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Samenzang: Looft de Heer, o mijn ziel 
 
 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 
 

 
 
Samenzang: Ga met God 
 
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. 
 
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. 
 
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) 

 
Zegen  
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 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  
7 & 21 november. 
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

 
 
Volgende viering  
Je bent weer van harte welkom in de viering op 
zondag 27 november. De voorganger is dan 
Marcel  Oostenbrink uit Loenen. 
 

 
 
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. 
 



 9 

 
 
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 hadden we 
geen viering in Amsterdam maar in Zwolle.  
Om daar de Bron van liefde voor te leven  
en uit te delen.  
 
Belangrijke data zijn: 
 

• 27 november Gedachtenisviering  
 

• 25 december Kerstviering  
met aansluitend de kerstmaaltijd 


