Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 27 oktober 2019 in de Keizersgrachtkerk.
Keizersgracht 566 te Amsterdam.
Algehele leiding: André Martens uit Amsterdam.
Overdenking:Tim Vreugdenhil uit Amsterdam.
Orgelbegeleiding: Evert-Jan de Graaf uit Emmeloord.
Vocale medewerking: de mannen van K.L.E.M. uit Nijmegen.
Pianobegeleiding: Myrthe Ebbers uit Nijmegen
Sacrale dans: Ennio Drost uit Leerdam.
Thema

De druk van geluk!

Samenzang: Loof God, loof Hem overal

Samenzang: Wat hou ik van Uw huis
met de mannen van K. L. E. M.:

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw
om de Levende God.
Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem.
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer, Hij zij geprezen.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in de dorre bomendal
zien zij een bron en regenval
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

(Nieuwe Liedoek psalm 150)

Woord van welkom

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U.
dan duizend dagen zonder U.
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Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent

Waardig is het Lam,
waardig is het Lam.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U

Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.
(Opwekking 615)

(Psalmen voor Nu 84 / Opwekking 715)

Wij wensen elkaar de vrede van God
toe

Gebed

Gebed om de Geest van God

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

Samenzang: Waardig is het Lam
met de mannen van K. L. E. M.
Dank U voor het kruis, Heer,
dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.
Onder het zingen van het volgende lied
worden de gebedsbriefjes opgehaald.
De gebedsintenties zullen later hardop
aan God worden opgedragen

Dank U voor Uw offer,
vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
en omarmt mij als Uw zoon.

Samenzang: Bron van liefde, licht en
leven

Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt,
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftstoet.

Hoog verheven Heer,
Jezus, Zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
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Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind,
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
Liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

7 Velen zeggen: ‘Wie maakt ons
gelukkig?’ –
HEER, laat het licht van uw gelaat over
ons schijnen.
8 In u vindt mijn hart meer vreugde
dan zij in hun koren en wijn.
9 In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zodat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnenliefde heeft de eeuwigheid.

Samenzang: Wees mijn verlangen
met de mannen van K. L. E. M. terwijl
Ennio Drost het lied in dans vertolkt

(Nieuwe liedboek lied 793)

Lezing Psalm 4
1 Voor de koorleider. Bij snarenspel.
Een psalm van David.
2 Antwoord mij als ik roep,
God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd word,
wees genadig, hoor mijn gebed.
Wees mijn verlangen,
o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

3 Machtigen, hoe lang nog maakt u
mij te schande,
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad?
4 De HEER schenkt zijn gunst
aan wie hem trouw is,
de HEER luistert als ik tot hem roep.

Be thou my wisdom,
and thou my true word;
I ever with thee and thou with me, Lord.
Thou my great Father;
thine own may I be,
Thou in me dwelling and I one with thee.

5 Beef voor hem en zondig niet,
bezin u in de nacht en zwijg.
6 Breng de juiste offers,
heb vertrouwen in de HEER.
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Stil gebed

Wat baat mij rijkdom of eer
van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Samen bidden van het Onze Vader
(Staande en als teken van verbondenheid:
je rechterhand op de schouder van
de persoon naast je.)

Be thou my vision, O Lord of my heart;
Naught be all else to me,
save that thou art Thou my best thought, by day or by night;
Waking or sleeping,
thy presence my light.
(Opwekking 520)

Overdenking ‘De druk van geluk’
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

K. L. E. M. ‘This is me’

De persoonlijke beleving
Terwijl de mannen van K. L. E. M. een
aantal liederen zingen, kun je...
* 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 Nettie
Schrama te ontvangen

Samenzang: Heer, wat een voorrecht
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan;
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw Woord maakt
uw wegen bekend.

Opdragen van de gebeden
Gebedsintenties
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Samen op weg gaan,
dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp, die
nog schijnt in de nacht.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
(Nieuwe liedboek lied 416)

Zegen

Samen te strijden
in woord en in werk.
Eén zijn in U,
dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die
waarachtig wil zijn.
Samen op weg gaan,
dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp, die
nog schijnt in de nacht.

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

(Opwekking 249 / Evang. Liedbundel 212)

Mededelingen & collecte

Samenzang: Ga met God
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

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

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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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 24 november.
De voorganger is nog niet bekend.
(Vocale medewerking zal verleend
worden door Jan Cornelis Blokhuis uit
Amsterdam en de ERV -zanggroep.

Zanggroep

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

De zanggroep van de
ERV repeteert 2 keer
per maand en wel op
maandag 4 & 18
november 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

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

6

