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Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering 
op zondag 27 november 2022 in de Oranjekerk te Amsterdam. 

Algehele leiding: Jeroen Idzenga uit  Zwolle. 
Overdenking: Marcel Oostenbrink  uit Loenen (Veluwe). 

Orgelbegeleiding: Klaas Hoorn uit  Nijkerk. 
Pianobegeleiding & vocale medewerking:  Marco Hoorn uit Urk, 

Coördinator: André Martens uit Amsterdam. 
Koster: Gijs-BertVervoorn uit Amsterdam. 

 
 

Thema 

Liefde overwint! 
 
 
Marco Hoorn opent de viering met het  lied   
‘Als de liefde maar blijft winnen’ 
 
Zolang de Oostenwind blijft waaien 
Zullen bladeren blijven vallen 
Zolang de boer zal blijven zaaien 
Zal de molen blijven draaien 
Zolang de zon zal blijven schijnen 
Komen bloemen uit de knop 
En als de kippen blijven leggen 
Komen kuikens uit de dop 

Zolang het vuur zal blijven branden 
Schieten vonken naar de sterren 
Zolang de zee rolt op de stranden 
En er werk komt uit de handen 
Zolang de kinderen blijven zingen 
En alles gaat zoals het moet 
En als liefde maar blijft winnen 
Komt het allemaal wel goed 

Zolang de lente maar blijft komen 
En dan de zomer,dDan de herfst 
Als de winter maar blijft dromen 
Van nieuwe bladeren aan de bomen 

Zolang de maan gewoon blijft zorgen 
Voor het zilveren licht en eb en vloed 
En als die liefde maar blijft winnen 
Komt het allemaal wel goed 
 

 
Woord van welkom 
 

 
 
Onder het zingen van het volgende lied wordt  
het licht van Christus ontstoken 
 
Samenzang: Geef alle ruimte aan de liefde 
 
Geef alle ruimte aan de liefde, 
In haar leeft God zich naar ons toe. 
Vergeef het kwaad van wie u griefde, 
De liefde wordt een mens niet moe. 
Zij zal de dood nog overleven, 
Geen water blust haar vuren uit.  
Zij blijft ons tot elkaar bekeren 
Tot alle angst is uitgeluid. 
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Hoe zal een mens ooit overleven? 
Wat moet hij aan met eeuwigheid? 
Door liefde wordt het ons gegeven 
Voorbij te zien aan dood en tijd. 
Want wie vandaag weet te beminnen, 
Denkt niet “hoe zal het morgen zijn”? 
Het wordt een eeuwig herbeginnen 
Tot wij voorgoed geboren zijn. 

(Liturgisch Werkboek voor justitiepastores /  
melodie: Nieuwe Liedboek psalm 118) 

Samenzang:  Vrede zij u 
 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u.  
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. 
 
Peace be with you, peace be with you, 
just like the Father did, so I send you.  
Peace be with you, peace be with you, 
just like the Father did, so I send you. 
 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.  
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.  
 

 
 
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest. 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.  
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest. 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.  

Wij wensen elkaar de vrede van God toe 

Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u.  
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u.  
 
Peace be with you, peace be with you, 
just like the Father did, so I send you.  
Peace be with you, peace be with you, 
just like the Father did, so I send you.  
 

(Opwekking 58 / Evang. Liedbundel 79) 

 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

 

 

Schriftlezing: Romeinen 8: 31 t/m 39 
 

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als 
God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?  
32 Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft 
gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft 
prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles 
schenken? 
33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God 
zelf spreekt hen vrij.  
34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die 
gestorven is, meer nog, die is opgewekt,  
zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. 
35 Wat zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, 
honger of armoede, gevaar of het zwaard? 
36 Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na 
dag gedood en afgevoerd als schapen voor de 
slacht.’ 
37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk 
dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen.  
38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, 
engelen noch machten noch krachten, heden 
noch toekomst,  
39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de 
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liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in 
Christus Jezus, onze Heer. 
 

 
 
Onder het luisteren naar het volgende lied 
worden de gebedsbriefjes opgehaald.  
De gebeds-intenties worden later in stilte aan 
God opgedragen. 
 
Misschien weet je niet wat liefde is, 
of ken je haar nog niet. 
Lees dan wat er staat in ’t woord van God 
en luister naar dit lied. 
De liefde is een woeste stroom, 
die alles overvloeit. 
De liefde is een plantje dat stil groeit. 
 
De liefde, zij is als een bloem, 
waaraan ik zachtjes ruik, 
of als een maat met dure zalf, 
in een glazen kruik. 
De liefde is een stukje van de, 
hemel in je hart, 
de liefde verdrijft ook alle smart. 
 
O liefde is een witte wolk, 
die voortdrijft in de lucht. 
Of als een zilv’ren vogel, 
ja in een snelle vlucht. 
En Jezus zelf is die het zegt, 
de liefde telt het meest. 
Een gave van de Heil’ge geest, 
die jij misschien ook vreest. 
 
De liefde is een oceaan, 
vol golven van geluk. 
Als een vuur dat brandt van binnen, 
het breekt de zonden stuk. 
Mijn droom is om bij God te zijn, 
te zingen van Zijn troon 
en de liefde, zij geeft vleugels aan mijn droom. 
  

OVERDENKING: Liefde overwint!  

 

 
 
Samenzang: Ongestraft mag liefde bloeien 

Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
Liefdesloop verdraagt geen boeien: 
laat haar stromen als een bron! 
Laat de liefde maar gebeuren, 
als een wonder van het licht, 
als een regenboog vol kleuren, 
door de hemel zelf gesticht. 

Niemand houdt de liefde tegen, 
waar zij langs de straten gaat. 
Wie met liefde is gezegend, 
koestert wie om liefde gaat. 
God verhoede dat er iemand, 
in de liefde wordt gekrenkt. 
Ware liefde oordeelt niemand, 
maar aanvaardt haar als geschenk. 

Liefde vraagt ons om ontferming, 
tegen wie haar vlammen dooft. 
Wie haar rechten wil beschermen, 
vindt in liefde zelf geloof. 
Wie voor liefde is geschapen, 
vreest ook niet bij tegenwind. 
Liefde is het hemels wapen, 
dat de angsten overwint. 

Leg de liefde niet aan banden, 
gun haar gang de vrije loop. 
Geef haar bloemen nooit uit handen, 
want haar vrucht is onze hoop! 
Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
liefdes loop verdraagt geen boeien, 
laat haar stromen als een bron! 

(Bundel :Comingout churches / tekst: Sytze de Vries) 
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Dienst van de herinnering 
 
 
Marco Hoorn zingt het lied ‘De familieboom’ 
 
Als takken van een boom, 
staan wij hier hand in hand 
De hoofden naar beneden,  
maar ik voel de sterke band 
We staan hier zonder woorden,  
de storm die blijft maar slaan 
Er is een mooie tak gebroken,  
van de familieboom 
 
Refrein: 
We zeggen weer ‘rust zacht’, nee dat went nooit 
Het is er eentje van ons, maar stopt dat ooit? 
De herinnering blijft, maar het gemis is groot 
De familieboom blijft altijd staan, nee die boom zal 
nooit vergaan 
 
Bladeren laten los, takken kunnen breken 
Maar als het voorjaar komt,  
begint alles weer te leven 
De boom die wordt weer sterker,  
en staat prachtig in de knop 
Een boom met sterke takken,  
daar kan geen storm meer tegenop 
 
Refrein: 
We zeggen weer ‘rust zacht’, nee dat went nooit 
Het is er eentje van ons, maar stopt dat ooit? 
De herinnering blijft, maar het gemis is groot 
De familieboom blijft altijd staan, nee die boom zal 
nooit vergaan 
 
Er is een diepe wond, in het leven van ons gezin 
We moeten afscheid nemen,  
van iemand die ik bemin 
Maar we houden vol,  
want we staan hier niet alleen 
Omdat we ook geloven: ik zal hem ooit weer zien 
 
 

Refrein: 

We zeggen weer ‘rust zacht’, nee dat went nooit 

Het is er eentje van ons, maar stopt dat ooit? 

De herinnering blijft, maar het gemis is groot 

De familieboom blijft altijd staan, nee die boom zal 

nooit vergaan  
 

 
 

Het noemen van de namen 
 

Persoonlijke beleving 
 
Uitnodiging om in liefdevolle herinnering 
een lichtje te ontsteken  voor een geliefde  
bij het gedenkdoek of vooraan in de kerk 
 
 

 
 
 

Tijdens het ontsteken van de kaarsjes zingen we 

samen zachtjes het lied’ Als alles duister is, 

ontsteekt dan een lichtend vuur’ 

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. 

 

Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
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Within our darkest night 
You kindle the fire that never dies away,  
that never dies away. 
Within our darkest night 
You kindle the fire that never dies away,  
that never dies away. 
 

(Taizé 1 / Evang. liedbundel 171) 

 
 
Voorbeden 
 
 
De gebedsintenties worden in stilte  
aan God opgedragen 
 
Gebed 
 
Het samen hardop bidden van 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. 
 

 
 
Samenzang: Toekomst vol van hoop 
 
 In de nacht van strijd en zorgen 
kKijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen 
om een toekomst vol van hoop. 
 

Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet. 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen 
 

(Tekst en muziek: Sela) 

 
 
 

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

 
 
 

Slotzang: Op U, mijn Heiland blijf ik hopen  

 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn. 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed. 
 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt. 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed. 
 

(Nieuwe Liedboek lied 442) 

 

 
Zegen  
 

 
 
 
 

Na de viering is het mogelijk een persoonlijk 
gebed en zegening  te ontvangen bij de 
voorganger of tweede zegenaar bij het 
gedenkdoek. 
 

 
 

 
 
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  
5 & 19 december. 
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 

MEDEDELINGEN 
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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 
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 bij de kerstviering 
op zondag 25 december (eerste kerstdag). 
De voorganger is dan Cor Ofman uit Amsterdam. 
 
Na de kerstviering op 25 december hebben we 
een kerstmaaltijd. Dit jaar gaat Karin weer voor 
ons koken. Met lovende recensies heeft ze dat 
twee keer eerder gedaan, dus we zien uit naar een 
gezellige en lekkere maaltijd met elkaar. 
 
 
 

De kosten zijn €15 p.p. inclusief drankjes tijdens 
en koffie na het eten. Via deze link moet je je 
opgeven en kan je direct betalen. 
https://erv.amsterdam/kerst 

 

 
 
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. 
 

https://erv.amsterdam/kerst
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