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Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering 

op zondag 29 januari 2023 in de Oranjekerk te Amsterdam. 
Algehele leiding: Ben Dragstra uit  Amsterdam. 

Overdenking: René Wichers uit Vriezeveen. 
Pianobegeleiding: Dennis de Bruijn uit Benschop. 

Vocale medewerking: Sanne Kleis uit Dordrecht en 
Arno van Noort uit Hoek van Holland 

Coördinatie: Erik van der Waal uit Soest & Barbara Rogoski uit Sassenheim. 
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam 

 
Thema 

 
Ons krachtigste ‘Halleluja’ klinkt wanneer we breekbaar zijn 

 
 
Sanne Kleis  & Arno van Noort openen de viering 
met het lied Waar is de liefde 
 
 
 
Woord van welkom 
 
 
 
Samenzang Laat het huis gevuld zijn  
 
Laat het huis gevuld zijn  
met wierook van aanbidding.  
Laat het huis gevuld zijn  
met de wolk van mijn Geest.  
Laat het huis gevuld zijn  
met het brood van eeuwig leven.  
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.  
 
Want Ik wil komen met mijn Geest  
en doorwaaien heel het huis.  
Ik wil het maken tot een tempel  
waar Ik woon.  
Laat mijn leven in je zijn,  
Ik maak je heilig, puur en rein.  
Laat het levend water stromen door je heen.  
Laat het huis bekleed zijn  
met kleden van fijn linnen.  
Laat het huis bekleed zijn  

met gerechtigheid en trouw.  
Laat het huis gekleurd zijn  
door het bloed van uw Zoon Jezus.  
Laat het huis gereinigd zijn en schoon.  
 
Want U wilt komen met uw Geest  
en doorwaaien heel het huis.  
U wilt het maken tot een tempel  
waar U woont.  
Laat uw leven in ons zijn,  
maak ons heilig puur en rein.  
Laat het levend water stromen  
door ons heen.  
 
Heer, wij roepen tot U:  
'Kom opnieuw met uw vuur.'  
Wij verlangen naar echtheid;  
bewerk het diep in ons hart.  
 
Heer, wees welkom met uw Geest  
en doorwaai nu heel het huis.  
Kom en maak het tot een tempel 
waar U woont.  
Laat uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door ons heen. 

(Opwekking 623) 
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Onder het zingen van het volgende lied wordt het 
licht van Christus ontstoken 
 
Samenzang Licht van de wereld 
 
Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen, Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
Voor U wil ik mij buigen,  
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 
Voor U wil ik mij buigen,  
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed.  
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed.  
Voor U wil ik mij buigen,  
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
Light of the world, You step down into darkness. 
Opened my eyes let me see. 
Beauty that made this heart adore You 
hope of a life spent with You. 
And here I am to worship 
here I am to bow down, 
here I am to say that you’re my God, 
You’re altogether lovely, 

altogether worthy, 
altogether wonderful to me. 
 
King of all days, oh so highly exalted, 
Glorious in heaven above. 
Humbly You came to the earth You created. 
All for love’s sake became poor. 
And here I am to worship 
here I am to bow down, 
here I am to say that you’re my God, 
You’re altogether lovely, 
altogether worthy, 
altogether wonderful to me. 
 
I’ll never know how much it cost  
to see my sin upon that cross.  
I’ll never know how much it cost  
to see my sin upon that cross.  
And here I am to worship 
here I am to bow down, 
here I am to say that you’re my God, 
You’re altogether lovely, 
altogether worthy, 
altogether wonderful to me. 
 

(Opwekking 595) 
 
 
Samenzang: Shalom ha Mashiach 
 
Shalom, shalom, shalom 
Ha Mashiach. 
Shalom, shalom, shalom. 
 
Shalom, shalom, shalom 
Ha Mashiach. 
Shalom, shalom, shalom. 

Wij wens elkaar de vrede van God toe! 
 
Shalom, shalom, shalom 
Ha Mashiach. 
Shalom, shalom, shalom. 
 

(Opwekking 247 / Evang. Liedbundel 415) 
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Gebed om de Heilige Geest 
 

 
 
 
Sanne Kleis & Arno van Noort  zingen het lied  
‘In uw veiligheid’ 
 
 
 
Tijdens het zingen van het volgende lied worden 
de gebedsbriefjes opgehaald.  
De gebedsintenties worden later hardop  
aan God opgedragen. 
 
Samenzang: Als een hert 
 
Als een hert naar waterbronnen, 
zo verlang ik, Heer, naar U. 
Heel mijn hart staat voor U open 
en ik breng mijn lof aan U. 
 
U alleen bent mijn schild, mijn kracht, 
de levensgloed waar mijn geest op wacht. 
Heel mijn hart staat voor U open 
en ik breng mijn lof aan U. 
 
 As the deer pants for the water, 
 so my soul longs after You. 
 You alone are my heart's desire 
 and I long to worship You. 
 
You alone are my strength, my shield, 
to You alone may my spirit yield. 
You alone are my heart's desire 
and I long to worship You. 

U bent meer dan goud of zilver, 
U, de bron van mijn bestaan. 
Slechts van U komt echte blijdschap; 
slechts met U wil 'k verder gaan. 
 
U alleen bent mijn schild, mijn kracht, 
de levensgloed waar mijn geest op wacht. 
Heel mijn hart staat voor U open 
en ik breng mijn lof aan U. 
 
 You're my friend and You are my brother, 
 even though You are the King. 
 I love You more than any other, 
 so much more than anything. 
 
You alone are my strength, my shield, 
to You alone may my spirit yield. 
You alone are my heart's desire 
and I long to worship You. 
 

(Liederen Leger des Heils 3) 
 
 
Sanne Kleis & Arno van Noort zingen het lied 
‘Dicht bij U wil ik zijn’  Ronduit Praise 
 
 
 
Lezing  Psalm 145 vers 1 t/m 3 en 14 t/m 21 
 
Een loflied van David. U, mijn God en koning, wil 
ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid. 
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, uw naam loven 
tot in eeuwigheid: 'Groot is de HEER, Hem komt 
alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden. 
...  
Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie 
gebukt gaat richt Hij op. Allen zien hoopvol naar 
U uit, U geeft voedsel, op de juiste tijd. Gul is uw 
hand geopend, U vervult het verlangen van alles 
wat leeft. Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij 
doet, heel zijn schepping blijft Hij trouw. Allen 
die Hem aanroepen is de HEER nabij, die Hem 
roepen in vast vertrouwen. Hij vervult het 
verlangen van wie Hem eren, Hij hoort hun klacht 
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en komt te hulp. De HEER waakt over wie Hem 
liefhebben, maar goddelozen vaagt Hij weg.' Laat 
zó mijn mond de lof spreken van de HEER, en alles 
wat leeft zijn heilige naam prijzen, tot in 
eeuwigheid. 
 
 
 
Samenzang Halleluja Adonai 
 
Jezus ik hou van u, 
meer dan de sterren van de hemel, 
meer dan het water van de zee, 
meer dan ik u zeggen kan. 
 

 
 
Jezus ik hou van u, 
meer dan de sterren van de hemel, 
meer dan het water van de zee, 
meer dan ik u zeggen kan 
 
Hallelujah adonai, Hallelujah adonai 
Hallelujah adonai, Amen. 
Hallelujah adonai, Hallelujah adonai 
Hallelujah adonai, Amen. 
 
 
Jezus ik hou van u, 
meer dan de sterren van de hemel, 
meer dan het water van de zee, 
meer dan ik u zeggen kan. 
 
Jezus ik hou van u, 
meer dan de sterren van de hemel, 
meer dan het water van de zee, 
meer dan ik u zeggen kan. 

Hallelujah adonai, Hallelujah adonai 
Hallelujah adonai, Amen. 
Hallelujah adonai, Hallelujah adonai 
Hallelujah adonai, Amen. 

(Opwekking 731) 
 
Lezing  Psalm 51 vers 1-14 
 
Voor de koorleider. Een psalm van David, toen de 
profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met 
Batseba geslapen had. Wees mij genadig, God, in 
uw trouw, U bent vol erbarmen, wis mijn 
wandaden uit, was mij schoon van alle schuld, 
reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn 
wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden 
bewust, tegen U, tegen U alleen heb ik 
gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw 
ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw 
oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd 
geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving, 
maar U wilt dat waarheid mij vervult, U leert mij 
wijsheid, diep in mijn hart. Zuiver mij met 
majoraan, dan word ik rein, was mij en ik word 
witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en 
blijdschap horen: U hebt mij gebroken, laat mij 
ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonden en 
doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een 
zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij 
standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, 
neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Red mij, 
geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van 
een sterke geest. 
 
Samenzang: Halleluja (allen) 
Sanne Kleis de zingt de coupletten. 
 
Sanne Kleis 
Now I've heard there was a secret chord 
That David played, and it pleased the Lord 
But you don't really care for music, do you? 
It goes like this the fourth, the fifth, 
The minor fall, the major lift 
The baffled king composing Hallelujah 
 
allen Hallelujah 4x 
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Sanne Kleis 
Your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew you 
She tied you to a kitchen chair 
She broke your throne, and she cut your hair 
And from your lips she drew the Hallelujah 
 
allen Hallelujah 4x 
 
Sanne Kleis 
You'll say I’ve took the name in vain, 
But I don’t even know the name, 
But if I did, well, really what’s it to you? 
There's a blaze of light in every word 
It doesn’t matter which you heard 
the holy or the broken Hallelujah 
 
allen Hallelujah 4x 
 
Sanne Kleis 
I did my best, it wasn’t much 
I couldn’t feel, so I tried to touch 
I've told the truth, I didn’t come to fool you. 
And even though it all went wrong, 
I'll stand before the Lord of Song 
With nothing on my *tongue* but Hallelujah 
 
allen Hallelujah 8x 
 

(Tekst & muziek Leonard Cohen) 
 

Overdenking  Ons krachtigste ‘Halleluja’  
klinkt wanneer we breekbaar zijn 
 

 
Sanne Kleis 
I did my best, it wasn’t much 
I couldn’t feel, so I tried to touch 
I've told the truth, I didn’t come to fool you. 
And even though it all went wrong, 
I'll stand before the Lord of Song 
With nothing on my *tongue* but Hallelujah 
 
allen Hallelujah 8x 
 

Samenzang: Vader, daal nu met uw Geest neer 
 
Vader, daal nu met uw Geest neer 
op wie hopen op uw kracht. 
Vader, ga genezend rond, 
heel ons die verwond 
op uw liefde wachten. 
 
Vader, U kunt ons genezen; 
daarom bidden wij tot U: 
kom en vul ons met uw vuur, 
heel ons in dit uur. 
Vader, wij verwachten U. 
 
Father, send your Holy Spirit 
with your healing power we pray. 
Lay your gentle hand of love 
on the hurting ones waiting here before you. 
 
Father, you alone can heal us 
so we lift our hands to you, 
come and touch us now we pray, 
come without delay: 
Father, we await for you. 
 

(Opwekking 463 / Evang. Liedbundel 238) 
 
 
Persoonlijke beleving 
 
Tijdens het luisteren naar liederen gezongen 
door Sanne & Arno 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  
 

Voorbeden 
 
De gebedsbriefjes  worden hardop aan God 
opgedragen  
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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: Brengt dank aan de Eeuwige 
 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. 
 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Breng dank. 
 
Give thanks to the Holy One. 
give thanks with a grateful heart, 
give thanks because He’s given 
Jesus Christ, His Son. 
Give thanks to the Holy One. 
give thanks with a grateful heart, 

give thanks because He’s given 
Jesus Christ, His Son. 
 
And now let the weak say: I am strong, 
let the poor say: I am rich, 
because of what the Lord has done for us. 
And now let the weak say: I am strong, 
let the poor say: I am rich, 
because of what the Lord has done for us. 
  

(Opwekking 331 / Evang. Liedbundel 328) 
 
Samenzang: Tienduizend redenen 
 
 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 
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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, 
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: In de nacht van strijd en zorgen 
 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken 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 2x 
 

(Tekst: Hans Maat /  
muziek: Adrian Roest Sela) 

 
 
Zegen  
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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  
 
 
 
Zanggroep  

De zanggroep van de ERV 
repeteert op woensdag  
8 februari. 
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  
E-mail: 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 26 februari. De voorganger is dan Jochem 
Stuiver  uit Maarssen. 
 
 
 
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. 
 
 


