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Welkom bij de Roze Adventsviering 2022 in de Bergsingelkerk in 

Rotterdam!  Net als in de kerststal mag iedereen langskomen om de 

geboorte van Jezus te vieren. 

Misschien ben je heel gelovig, niet-gelovig of noem je jezelf 

andersgelovig. Hoe je God ook beleeft, dat maakt hier niet uit. We kijken 

midden in de Adventstijd verwachtingsvol uit naar het licht van Kerst. Dit 

eeuwenoude verhaal inspireert mensen om hoop te houden en om een 

lichtje te zijn voor elkaar. We beelden dat vanmiddag ook met elkaar uit.  

Ons licht schijnt in het bijzonder op lhbtqia+ers én mensen die zich met 

hen verbonden voelen. Want we hebben elkaar nodig en verworven 

rechten moeten verdedigd blijven worden. We denken ook aan mensen 

die moeten vluchten omdat ze niet mogen houden van wie ze willen, of 

omdat ze niet mogen zijn wie ze écht zijn. Ook voor hen steken we de 

regenboog-kaarsen aan.  

De cantorij van de Bergsingelkerk zingt vanmiddag. In de liturgie staat 

wanneer anderen mee kunnen zingen. Je mag natuurlijk ook meeluisteren. 

We delen ook brood & wijn. Daardoor wordt zichtbaar dat wie deelt met 

de ander, de ander en zichzelf rijker maakt. Later in de dienst is er tijdens 

de 'Heilige Chaos' ook ruimte voor het opschrijven van een voorbede, het 

vragen van een zegen of het aansteken van een kaarsje. 

 

Voel je vrij om mee te doen! 

 

  

De dikgedrukte teksten, aangegeven met een A (allen), mag je hardop 

meespreken. 

 



3 
 

Welkom 

 

Inleidend woord 

 

Ontsteken van het licht     

- Solo: ‘In the bleak midwinter’ 

 

Intrede       Allen gaan staan 

Groet 

V De vrede van de Eeuwige is met jullie allen 

A En zijn genade is met jou 

 

Bemoediging en gebed van toenadering 

V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

A  die hemel en aarde gemaakt heeft 

V  Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, 

blijft dit huis leeg; 

Wanneer Gij zelf niet met ons gaat, 

zijn wij vergeefs bijeen; 

wanneer Gij zelf ons niet verlicht, 

weten wij geen raad 

A  Breng ons dan 

tot waar Gij zijt 

tot voor uw lichtend aangezicht. 

Vergeef het donker 

V  Maak omwille van uw Zoon 

uw stem hoorbaar, 

ons lied waarachtig 

en ons gebed bezield. 

A  Amen. 
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Zingen: Lied 647 vers 1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen

 
2. Voor mensen die 

roepend, 

tastend en zoekend 

door het leven gaan, 

verschijnt hier een 

teken, 

brood om te breken: 

wij kunnen bestaan. 

 

3. Voor mensen die 

vragend, 

wachtend en wakend 

door het leven gaan, 

weerklinken hier 

woorden, 

God wil ons horen: 

wij worden verstaan. 

 

4. Voor mensen die 

hopend, 

wankel gelovend 

door het leven gaan, 

herstelt God uit duister 

Adam in luister: 

wij dragen zijn naam. 

       Allen gaan zitten 

 

Kyriëgebed 
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Gebed 

Zingen: Lied 299f  

1 voorzang, 2 cantorij 

 

De Heilige Schrift 

Zingend gebed: Lied 333, 1
e
 keer cantorij, 2

e
 en 3

e
 keer allen 

 

  



6 
 

Lezing uit het eerste testament – Jesaja 2 vers 2 t/m 5 

2 
Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal 

staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken 

zullen daar samenstromen, 
3
 machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we 

optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. 

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden 

bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem 

spreekt de HEER. 
4 
Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige 

naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot 

ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard 

trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog de wapens leren 

hanteren. 
5
Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht 

van de HEER. 

 

Lezing – ‘Kom’ van Rumi 

 

Kom, kom, wie je ook bent. 

Schande is hier onbekend. 

Al zwoer je duizend eden, die je keer op keer weer brak. 

Kom, blijf komen, kom. 

 

Dolende, ootmoedige, onthechte vreemdeling, kom. 

Kom, kom, wie je ook bent. 

 

Zwerver, minnaar, liefhebber van het heengaan. 

Het maakt niet uit. 

Wij zijn geen karavaan van de wanhoop. 

Kom, al heb je je belofte al duizend keer gebroken. 

Kom, kom, kom opnieuw, kom.. 

 

Rumi 
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Zingen: Gezang 125 vers 1 en Lied 466 vers 5 en 7  

 

 

 
5. Daag op, o grote dageraad, 

licht aan, wij zijn ten einde raad, 

verjaag de nacht van onze nood 

en maak uw toekomst rozerood! 

O kom, o kom, Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël! 

 

7. Emmanuël, bewijs uw naam! 

wees uw belofte, neem ons aan, 

zegen het volk dat vrede wil, 

maak Israël gerust en stil. 

O kom, o kom, Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël! 
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Lezing uit het tweede testament – Lucas 2 vers 8 t/m 10 
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. 

Solo: ‘I wonder as I wander’ (Componist: John J. Niles, 1892 – 1980) 

 

Overdenking 

 

Zingen: O Come All Ye Faithfull (Lied 477), vers 1, 2 en 5  

 

2. De hemelse engelen 

riepen eens de herders 

weg van de kudde naar ’t schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 
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5. Zingt aarde en hemel, 

zingt nu engelenkoren, 

zingt alle scharen rondom de troon: 

Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
Inzameling van de gaven (digitaal) 

Collectedoel: LGBT Asylum Support 

Scan de QR code om te geven aan de collecte of maak het over op NL26 

INGB 0000 1523 27 ten name van: Diaconie der geref. kerk te Rotterdam, 

onder vermelding van ‘collecte roze adventsviering 2022’.  

Het doel van LGBT Asylum Support is het bieden van 

ondersteuning aan LGBTI-asielzoekers in Nederland. In 

samenwerking met andere LGBTI-organisaties ondersteunt LGBT 

Asylum Support Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele, 

Transgender- en Intersekse asielzoekers gedurende de gehele 

asielprocedure. LGBT Asylum Support pleit namens LGBTI-

asielzoekers in de asielprocedure of zij die in aanmerking komen 

voor de vluchtelingenstatus in Nederland. De organisatie is zowel 

een gids als een vangnet voor LGBTI-asielzoekers. 

 

Tip: koop het boek ‘Niet gay genoeg’ van LGBT Asylum Support 

https://lgbtasylumsupport.nl/nl/boek/  

https://lgbtasylumsupport.nl/nl/boek/
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Heilige Chaos 

De Heilige Chaos kan bestaan uit:  

- een kaarsje aansteken 

- een zegen ontvangen van de predikant 

- gebedsintenties opschrijven* 

- in stilte luisteren naar muziek 
 
*De gebedsintenties worden opgedragen tijdens de gebeden, 
de inhoud blijft anoniem. 

 

Gebeden 

- Zingen Lied 833 

- Gebedsintenties opdragen 

- Zingen Lied 833   
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Viering van de maaltijd van de Heer 

Nodiging 

Tafelgebed ‘Gij die weet wat in 

mensen omgaat’ van Huub 

Oosterhuis 

 

Gij die weet wat in mensen 

omgaat 

aan hoop en twijfel, drift, 

plezier, onzekerheid. 

Gij die ons denken peilt 

en ieder woord naar waarheid 

schat 

en wat onzegbaar onmiddellijk 

verstaat. 

Gij toetst ons hart 

en gij zijt groter dan ons hart. 

Op elk van ons houdt Gij uw 

oog gericht. 

En niemand, of hij heeft een 

naam bij U. 

En niemand valt of hij valt in uw 

handen 

en niemand leeft of hij leeft naar 

U toe. 

Maar nooit heeft iemand U 

gezien. 

In dit heelal zijt Gij onhoorbaar. 

En diep in de aarde klinkt uw 

stem niet. 

En ook uit de hoogte niet. 

En niemand die de dood is 

ingegaan 

keerde ooit terug om ons van U 

te groeten. 

Aan U zijn wij gehecht. Naar U 

genoemd. 

Gij alleen weet wat dat betekent. 

Wij niet. 

Wij gaan de wereld door met 

dichte ogen. 

Maar soms herinneren wij ons 

een naam, 

een oud verhaal dat ons is 

doorverteld, 

over een mens die vol was van 

uw kracht, 

Jezus van Nazareth, een zoon 

van Abraham. 

In hem zou uw genade zijn 

verschenen, 

uw mildheid en uw trouw. In 

hem zou voorgoed 

aan het licht gekomen zijn hoe 

Gij bestaat: 

weerloos en zelveloos, dienaar 

van mensen. 

Hij was zoals wij zouden willen 

zijn: 

een mens van God, een vriend, 

een herder, 

die niet te eigen bate heeft 

geleefd 
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en niet vergeefs, onvruchtbaar is 

gestorven. 

Die in de laatste nacht dat hij 

nog leefde 

het brood gebroken heeft en 

uitgedeeld 

en heeft gezegd: Neemt, eet, dit 

is mijn lichaam – 

zo zult gij doen tot mijn 

gedachtenis. 

Toen nam hij ook de beker en 

zei: 

Dit is het nieuw verbond, dit is 

mijn bloed, 

dat wordt vergoten tot vergeving 

van uw zonden. 

Als je uit deze beker drinkt, 

denk dan aan mij. 

Tot zijn gedachtenis nemen wij 

daarom 

dit brood en breken het voor 

elkaar, 

om goed te weten wat ons te 

wachten staat 

als wij leven hem achterna. 

Als Gij hem hebt gered van de 

dood, God, 

als hij, dood en begraven, toch 

leeft bij U, 

red dan ook ons en houd ons in 

leven, 

haal ook ons door de dood heen, 

nu. 

En maak ons nieuw, want 

waarom hij wel, 

en waarom wij niet –wij zijn 

toch ook mensen. 

 

Gezamenlijk gebeden ‘onze vader’ 

Onze Vader in de hemel, 

uw naam worde geheiligd, 

uw koninkrijk kome, 

uw wil geschiede 

zoals in de hemel ook op aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen. 
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Vredegroet:      Allen gaan staan 

V De vrede van God zij altijd met je 

A En met jouw geest 

V Wij wensen elkaar zingend de vrede van de Heer toe 

Zingen: Lied 1014 vers 1, 3 en 5 (allen) 

 

 
 

3. Geef vrede door van hand tot hand, 

als brood om uit te delen; 

kijk ieder mens met warmte aan, 

zo kunnen breuken helen. 

 

5. Geef Christus door van hand tot hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 

Geef vrede door, geef haar een kans: 

een schat om uit te delen.      
Allen gaan zitten 

Tijdens het delen van brood en wijn 

Je wordt uitgenodigd door Wil of Klaas  

V Brood uit de hemel 

Wijn van het Koninkrijk 

 

Je krijgt een hostie op je hand gelegd, deze doop je daarna in wijn of druivensap. 
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Zingen: Lied 568a -  tijdens het delen van brood en wijn 

♫ - Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

Vertaling: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. 

Dankzegging 

- De cantorij zingt ‘Pacem’ (van L. Dengler) 

Vertaling: Schenk ons vrede, vrede op aarde aan mensen van goede wil 

 

Zending en Zegen     Allen gaan staan 

V Zegen 

 

 

Zingen: lied 444 vers 1, 2 en 3 cantorij, 4 en 5 allen 

 



2. De duisternis gaat 

wijken 

van de eeuwenlange 

nacht. 

Een nieuwe dag gaat 

prijken 

met ongekende pracht. 

 

3. Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens 

verlaten – 

begroeten ’t 

morgenrood. 

  

4. De zonne, voor wier 

stralen 

het nachtelijk duister 

zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, ’t eeuwig 

licht! 

 

5. Reeds daagt het in het 

oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken 

troosten, 

die eeuwig heersen zal.

 

 
Voorganger: ds. Katinka Broos 

Organist en pianist: Gerard van der Zijden 

Solist: Gijsbert Westland 

Kosters: Wil en Bert van Namen 

 

Met medewerking van de cantorij van de Bergsingelkerk 

 

Verder werkten aan deze viering mee 

Minnekus de Groot 

Arie Borgdorff 

Christian Vermeulen 

Janriko Bikker 

Mariët van der Ent 

Leonie van Staveren 

Thirza Romeijn 

Annemijn de Groot 

Johan Verweij 

Eelco de With 

Marijke Enzelin 

Anne-Loek Stubbe 

Maria Boersma 

Klaas Feijnenbuik 

Arjen Oosterlee 
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Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam wenst allen een fijne kerst 

en goed 2023! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de geloofsgemeenschap van de Bergsingelkerk is te 

vinden op: www.bergsingelkerk-bmvier.nl   

Geloven is vaak meer zoeken dan vinden. Een zoektocht naar God, naar 

de zin van het leven en naar onze medemens. Een zoektocht die gelukkig 

ook vindplaatsen kent! Zingeving, cultuur, muziek, discussie en gewone 

gezelligheid, het is allemaal te vinden in de Bergsingelkerk. Loop 

doordeweeks of op zondag eens binnen en maak kennis met een gastvrije 

geloofsgemeenschap! Iedere zondagochtend is er om 10.00 uur een 

kerkdienst. 

 

 

De Initiatiefgroep Roze Vieringen is afhankelijk van giften! 

Wilt u dat er Roze Vieringen in Rotterdam gehouden blijven worden? 

Steun ons dan financieel! 

U kunt uw gift overmaken op ons bankrekeningnummer: 

NL36 TRIO 0788 8384 07 

t.n.v. Stichting Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam 

Hartelijk dank! 

De initiatiefgroep heeft een ANBI-status. 

http://www.bergsingelkerk-bmvier.nl/

