Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 29 september 2019 in de Keizersgrachtkerk.
Keizersgracht 566 te Amsterdam.
Algehele leiding: Erik van der Waal uit Soest.
Overdenking: Alexander Noordijk uit Amsterdam.
Orgelbegeleiding: Bram Biersteker uit Amsterdam.
Vocale medewerking: Shakira & Friends uit Deventer.
Sacrale dans: Ennio Drost uit Diemen.
Thema

Knock Out!
Woord van welkom

U roept ons samen voor Woord
en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening
en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en
verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Samenzang met Shakira & Friends
terwijl Ennio het lied in dans vertolkt
U roept ons samen
als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt
de liefde zich thuis!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest; verbonden
in liefde, die U aan ons geeft.

Jaag naar de liefde,
de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven
die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen,
verbindt en aanvaardt .

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één! 2x
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde...
Breng ons samen...
.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest; verbonden
in liefde, die U aan ons geeft.

(Opwekking 797)
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Tijdens het zingen van het volgende lied
worden de kaarsen als symbool van het
licht van Christus aan de Paaskaars
ontstoken.

Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Samenzang: Licht dat ons aanstoot

(Liedboek gezang 463)

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Gebed om de Geest van God

Onder het zingen van het volgende lied
worden de gebedsbriefjes opgehaald.
De gebedsintenties zullen later hardop
aan God worden opgedragen

(Nieuwe Liedboek lied 601)

Samenzang: Vader daal nu met uw

Wij wensen elkaar de vrede van God

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.

Samenzang: O, Heer die onze Vader
zijt
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

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.

O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas
en in hun midden stond.
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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.

27 Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het
wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u
niet gaan tenzij u mij zegent.’
28 De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’
‘Jakob,’ antwoordde hij.
29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam
niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt
met God en mensen gestreden en je hebt
gewonnen.’
30 Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u
heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord:
‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen
zegende die ander hem daar.
31 Jakob noemde die plaats Peniël,
‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan
met God en ben toch in leven gebleven.’
32 Zodra hij bij Peniël was overgestoken,
zag hij de zon opkomen. Jakob liep
mank.
33 Omdat de ander hem had aangeraakt
bij de spier die boven het heupgewricht
ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet,
tot op de dag van vandaag.

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)

Lezing Genesis 32: 23 t/m 33: 4
Genesis 32
23 Het was nog nacht toen Jakob
opstond en de Jabbok overstak op een
doorwaadbare plaats, samen met zijn
beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en
zijn elf kinderen.
24 Nadat hij hen over de rivier had
geholpen, bracht hij ook al zijn
bezittingen naar de overkant.
25 Maar zelf bleef hij achter, helemaal
alleen, en er worstelde iemand met hem
totdat de dag aanbrak.

Genesis 33
1 Plotseling zag Jakob Esau op zich
afkomen, met vierhonderd man. Toen
verdeelde hij de kinderen over Lea,
Rachel en zijn twee bijvrouwen.
2 De bijvrouwen en hun kinderen liet hij
voorop gaan, Lea en haar kinderen
daarachter, en Rachel en Jozef helemaal
achteraan.
3 Zelf liep hij voor iedereen uit, en terwijl
hij zijn broer naderde boog hij zevenmaal
diep voorover.
4 Esau rende hem tegemoet, sloot hem in
zijn armen en kuste hem. Beiden lieten
hun tranen de vrije loop.

26 Toen de ander zag dat hij het niet van
hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup
aan, en daardoor raakte Jakobs heup
tijdens die worsteling ontwricht.
3

Samenzang met Shakira & Friends
terwijl Ennio het lied in dans vertolkt

Overdenking ‘Knock out’

Shakira & Friends:
Al laat de zon zich niet meer zien
aan 't einde van de nacht.
Al wordt mijn lichaam niet voorzien
van levenslust en kracht.
Al ga ik door mijn zwaarste strijd,
dan nog zing ik uw lof.

Shakira & Friens zingen het lied
‘Als er vergeving is’ (Opwekking 629}

Inleidend lied op de persoonlijke
beleving

Allen:
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
uw liefde laat nooit los.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
uw liefde laat nooit los.

Samenzang : Houd mij dicht bij U
met Shakira & Friends
Houd me dicht bij U,
laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
verlangend naar uw vriendschap, Heer.

Shakira & Friends:
Al kom ik in gevangenschap
omdat 'k in U geloof.
Al neemt men mij het leven af
en wordt mijn licht gedoofd.
Al word ik dag aan dag verleid,
U bent en blijft mijn God.

Allen:
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,...

Shakira & Friends:
Al is de dag gevuld met pijn
en brengt de nacht geen rust.
Al is aan 't einde van de lijn
mijn heilig vuur geblust.
Mijn God ik ben U toegewijd,
U bent mijn kracht, mijn rots.

U alleen begrijpt
wat ik nodig heb;
uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart,
breng mij terug naar U.

Allen:
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, ...

U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel,
houd mij heel dicht bij U.

U laat mij nooit meer los.
(Opwekking 714)
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Samen bidden van het Onze Vader

Draw me close to You,
never let me go.
I lay it all down again
to hear You say that I'm Your friend
You are my desire.
No one else will do,
cause nothing else could
take Your place.
To feel the warmth of Your embrace,
help me find the way,
bring me back to You.

(Staande en als teken van verbondenheid:
je rechterhand op de schouder van
de persoon naast je.)

You're all I want,
You're all I've ever needed,
You're all I want.
Help me know You are near.

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,
tot in eeuwigheid. Amen

(Opwekking 616)

De persoonlijke beleving
Terwijl Shakira & Friends een aantal
liederen zingen, is er gelegenheid om
* een licht te ontsteken voor een
dierbare vóór in de kerk of achter
bij het gedenkdoek
* een persoonlijke zegen bij de voorganger of de tweede zegenaar Kees
Goedegebuur te ontvangen

Samenzang: Zegen en aanbidding
met Shakira & Friends
Zegen, aanbidding.
Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.

Opdragen van de gebeden
Gebedsintenties
Stil gebed
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Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God
en oneindig is uw heerschappij,
o, eeuwige God.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt
en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde
hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

De aarde wordt vol van uw koninkrijk.
Zing nu voor de eeuwige God.
Geen andere macht is aan U gelijk.
Zing nu voor de eeuwige God.

Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen
aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God
en oneindig is uw heerschappij,
o, eeuwige God.

Summer and winter,
and springtime and harvest,
sun, moon and stars
in their courses above.
join with all nature
in manifold witness
to Thy great faithfulness,
mercy and love.

(Opwekking 454 / Evang. Liedbundel 417)

Samenzang: Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij zijt immer dezelfde
die Gij steeds was,
dat bewijst Gij ook nu.

Great is Thy faithfulness.
Great is Thy faithfulness.
Morning by morning
new mercies I see.
All I have needed Thy hand
has provided,
great is Thy faithfulness,
Lord, unto me.

Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen
aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

(Opwekking 123 / Nieuw liedboek lied 885)

Mededelingen & collecte
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Samenzang: Door de wereld gaat
een woord
Door de wereld gaat een woord
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’

Activiteit voor vrouwen
Wil je voorafgaande aan de
viering een korte
wandeling
maken door
Amsterdam
of een
museum
bezoeken? Neem dan
contact op met
Els Mandemaker
06-19818100 / els@erv.amsterdam of
Nettie Schrama
06-14956993 / nettie@erv.amsterdam

Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem uw woord verstaan.
Here God, wij zijn vervreemden...
Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

ERV-promotieteam
Het ERV-promotieteam wil graag
aanwezig zijn bij LHBTi-evenementen in
Amsterdam of elders in het land.
Wil je meer informatie of meewerken
neem dan contact op met:
Erik van der Waal
M: erik@erv.amsterdam
T: 06 51723425

Here God, wij zijn vervreemden...
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
Here God, wij zijn vervreemden...
(Evang. Liedbundel 263 /
Nieuwe Liedboek lied 802)

Zegen
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De Evangelische Roze
Vieringen worden
georganiseerd door
homoseksuele
christenen en vinden
elke laatste zondag van
de maand plaats
(behalve in de maand
december: eerste kerstdag).

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
Nettie Schrama
0515-331322
nettie@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!

Wie een e-mailadres heeft, kan 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
Bankrek.:NL64 INGB 0000 480570

Volgende
viering
Je bent weer van
harte welkom in
de viering op
zondag 27

oktober.
De voorganger is
dan Tim
Vreugdenhil uit Amsterdam (zie foto).
Vocale medewerking zal verleend worden
door K.L.E.M. / Lisanne uit Nijmegen.

Zanggroep
De zanggroep van de
ERV repeteert 2 keer
per maand en wel op
maandag 7 & 21
oktober van 20.00 tot
21.00 uur (vanaf 19.30
uur inloop met koffie &
thee) bij Cees Meynen, Nieuwe
Herengracht 85 C te Amsterdam (0206990850).
Iedereen is van harte welkom!
Als je voor de eerste keer komt,
meld je dan even aan.
Coördinator: Henk de Waal (zie foto)
Telefoon: 020-6123199
Email: henk@erv.amsterdam

Werk mee met de ERV !
Vul de vacaturelijst in om mee te werken
met een taak die bij jou past! Je kunt dat
ook doen via het e-mailadres van de ERV
info@erv.amsterdam
Kaarten voor zieken
Op de informatietafel liggen regelmatig
kaarten voor de zieken uit ons midden.
Schrijf je naam erbij: een blijk van
meeleven wordt altijd zeer gewaardeerd
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