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Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Kerstviering 
op zondag 25 december 2022 in de Oranjekerk te Amsterdam. 

Algehele leiding: André Martens uit Amsterdam, 
Overdenking: Cor Ofman uit Amsterdam. 

Vocale medewerking: Irene Vonk uit Waverveen. 
Orgel- en pianobegeleiding: Paul de Boer uit Hilversum, 

Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam. 
 
 

Thema 

‘Vrede op aarde’ 
 
 
Irene Vonk  opent de viering met het lied 
Procession – Benjamin Britten 
 
Woord van welkom 
_________________________________ 
 
 
Onder het zingen van het volgende lied  
wordt het licht van Christus ontstoken. 
 
 
Samenzang Hoor, de eng’len zingen d’eer 
 
Hoor, de eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vrede’ op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem 
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor, de eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
 

 
Hark the herald angels sing: 
“Glory to the newborn King! 
Peace on earth and mercy mild 
God and sinners reconciled” 
Joyful, all ye nations rise 
Join the triumph of the skies 
With the angelic host proclaim: 
“Christ is born in Bethlehem” 
Hark! The herald angels sing: 
“Glory to the newborn King!” 
 
Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 

(Nieuwe Liedboek lied 481) 
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Wij wensen elkaar de vrede van God toe 
 
 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
 
 
Irene Vonk zingt het lied ‘Du bist die Ruh’ –  
F. Schubert 
 
 
 
1e Schriftlezing Jesaja 9: 1 t/m 6 
 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen worden door  
een helder licht beschenen. 
2 U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf U het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3 Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4 Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 
ze worden verbrand, 
ze vallen ten prooi aan het vuur. 
5 Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare 
raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, 
Vredevorst. 
6 groot is de heerschappij en zonder einde de 
vrede voor de troon van David en voor zijn 
koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht en 
gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. 
De HEER van de hemelse machten 
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 
 
 

Tijdens het zingen van het volgende lied worden 
de gebedsbriefjes opgehaald. 
De gebedsintenties worden later in de viering aan 
God opgedragen. 
 
 
Samenzang Uit het duister hier gekomen 
 
Uit het duister hier gekomen 
mensen van de wereldnacht, 
onbestemd, verward in dromen, 
niet vermoedend wie hen wacht; 
zoekend of een woord opgaat 
als een ster van dageraad. 
 
In een sleur van ongenade 
in elkaar verward en blind, 
slepen wij ons voort ten kwade, 
als niet Eén ons zoekt en vindt. 
Als niet Gij de nacht bezweert, 
onze gang ten goede keert. 
 
Gij, die nieuw zijt alle dagen, 
bron en hartslag van de tijd,  
kunt Gij één moment verdragen 
dat Gij niet mijn toekomst zijt? 
die gezegd hebt "ik zal zijn" 
en "de dood zal niet meer zijn". 
 

(Gezangen voor Liturgie 601 / 
 melodie Evang. Liedbundel 109) 

 
 
2e Schriftlezing Lucas 2: 1 t/m 21 
 
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet 
af dat alle inwoners van het rijk zich moesten 
laten inschrijven.  
2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het 
bewind van Quirinius over Syrië 
3 Iedereen ging op weg om zich te laten 
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij  
vandaan kwam.  
4-5 Ook Jozef ging op weg om zich te laten 
inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande 
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vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad 
Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad 
van David die Betlehem heet, aangezien hij van 
David afstamde.  
6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 
bevalling aan,  
7 en ze bracht een zoon ter wereld,  
haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken 
en legde Hem in een voederbak, omdat er voor 
hen geen plaats was in het gastenverblijf. 
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de 
nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij 
hun kudde.  
9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen 
en werden ze omgeven door de stralende luister 
van de Heer, zodat ze hevig schrokken.  
10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want 
ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote 
vreugde betekent voor heel het volk:  
11 vandaag is in de stad van David jullie redder 
geboren. Hij is de messias, de Heer. 
12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen 
een pasgeboren kind vinden dat in doeken 
gewikkeld in een voederbak ligt.’  
13 En plotseling voegde zich bij de engel een 
groot hemels leger dat God prees met de 
woorden: 
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor de mensen  
die Hij liefheeft.’ 
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de 
hemel, zeiden de herders tegen elkaar:  
‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen 
ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons 
bekend heeft gemaakt.’  
16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria 
aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 
17 Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over 
het kind was gezegd.  
18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over 
wat de herders tegen hen zeiden,  
19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar 
hart en bleef erover nadenken.  

20 De herders gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en 
gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
21 Toen er acht dagen verstreken waren en Hij 
besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, 
die de engel had genoemd nog voordat Hij in de 
schoot van zijn moeder was ontvangen. 
 
 
 
Samenzang Stille nacht 
 
Silent night, holy night! 
All is calm, all is bright. 
Round yon Virgin, Mother and Child. 
Holy infant so tender and mild, 
Sleep in heavenly peace, 
Sleep in heavenly peace 
 

 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer.  
Hij, der schepselen Heer.  
 
Silent night, holy night! 
Shepherds quake at the sight. 
Glories stream from heaven afar, 
heavenly hosts sing Alleluia, 
Christ the Saviour is born! 
Christ the Saviour is born 
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Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed’ en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 

(Nieuwe Liedboek lied 483) 
 
 
Overdenking Vrede op aarde  
 
 
 
Irene Vonk zingt het lied ‘That Yonge Child’ – 
Benjamin Britten  
   

 
 
Persoonlijke beleving 
 
 
Tijdens het luisteren naar solozang en orgelspel  
zijn er de volgende mogelijkheden 
 

 een lichtje ontsteken bij de liturgietafel  
of bij het gedenkdoek 

 
 een persoonlijke zegening ontvangen bij 

de voorganger of een tweede zegenaar  
 
 
Voorbeden  
 
opdragen van de gebedsintenties 
 
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. 
 
 
 
Samenzang: Licht in de nacht 
 
O, holy night! 
The stars are brightly shining, 
It is the night of the dear Saviour’s birth! 
Long lay the world in sin and error pining 
till he appear'd and the soul felt its worth. 
A thrill of hope the weary world rejoices 
for yonder breaks a new and glorious morn! 
 

 
 
Fall on your knees; 
o, hear the angel voices. 
O, night divine, 
o night when Christ was born. 
O, night divine, O, night divine, 
 
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen, 
stralend breekt die heldere morgen aan. 
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Prijs nu Zijn naam, 
samen met de engelen; 
O, nacht vol licht, 
o, nacht dat Jezus kwam.  
O, nacht vol licht, 
o, nacht dat Jezus kwam.  
 
Truly He taught us to love one another. 
His law is love and His gospel is peace, 
Chains shall He break for the slave is our brother 
and in His name all oppression shall cease. 
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, 
Let all within us praise His holy name 
  
Fall on your knees; 
o, hear the angel voices. 
O, night divine, 
o night when Christ was born. 
O, night divine, O, night divine, 
 
 

(Opwekking 527) 
 
 
Samenzang: Go tell it on the Mountain 
 
Go tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
Irene Vonk: 
While shepherds kept their watching 
o’er silent flocks by night, 
behold, throughout the heavens 
there shone a holy light. 
 
Go tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
 
 

Irene Vonk: 
The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth, 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 
 
Go tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
Irene Vonk: 
Down in a lonely manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 
 
Go tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 

(Nieuwe Liedboek lied 484) 
 
 
Mededelingen & collecte 
 
Voor de digitale collecte: scan de QR-code 
 

 
 
____________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 6

Samenzang: Ere zij God 
 
Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
Bij de mensen van zijn welbehagen. 
Ere zij God in de hoge 
Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
bij de mensen, bij de mensen, 
van zijn behagen, 
bij de mensen van zijn behagen, 
zijn welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
Bij de mensen van zijn welbehagen. 
Amen, amen. 
 

(Evangelisch Liedboek 101) 
 
 
Zegen  
 
Na de viering is het mogelijk een persoonlijk 
gebed en zegening  te ontvangen bij de 
voorganger of tweede zegenaar bij het 
gedenkdoek. 
 
 
 

 
 
 

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 
Bankrekening: NL64 INGB 0000 480570  
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Zanggroep  
De zanggroep van de ERV 
repeteert weer in het nieuwe 
jaar. De data zijn nog niet 
bekend maar via Henk de 
Waal kun je deze vernemen. 
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  
 
 

Volgende viering  
Je bent weer van harte welkom in de viering op 
zondag 29 januari. De voorganger is dan René 
Wichers.  
 
 
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. 
 


