Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 24 november 2019 in de Keizersgrachtkerk.
Keizersgracht 566 te Amsterdam.
Algehele leiding: Hans-Dieter de Smit uit Amersfoort.
Overdenking: ds. Wielie Elhorst uit Amsterdam.
Pianolbegeleiding: Jan Cornelis Blokhuis uit Amsterdam.
Vocale medewerking:Jan Cornelis en ERV-zanggroep.

Thema

‘Oh, when the Saints!’
Woord van welkom

Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.

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

Samenzang: Vergeet niet hoe wij heten

(Nieuwe Liedboek lied 731)

Vergeet niet hoe wij heten:
naar U zijn wij genoemd.
Zoudt Gij ons niet meer weten
dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven;
maar zo Gij ons gedenkt;
is er een eeuwig leven,
een ogenblik gegeven
een paasdag die ons wenkt.

ERV-zanggroep: Burdens are lifted at
Calvary
Days are filled with sorrow and care,
hearts are lonely and drear;
Burdens are Lifted at Calvary;
Jesus is very near.
Burdens are lifted at Calvary,
Calvary, Calvary;
burdens are lifted at calvary;
Jesus is very near.

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in het heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.
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Solo Henny Holla:
Cast your care on Jesus today;
leave your worry and fear;
burdens are Lifted at Calvary;
Jesus is very near.

Open now the crystal fountain,
Whence the healing stream doth flow;
Let the fire and cloudy pillar
Lead me all my journey through.
Strong Deliv’rer, strong Deliv’rer,
Be Thou still my Strength and Shield;
Be Thou still my Strength and Shield

Burdens are lifted at Calvary,
Calvary, Calvary;
burdens are lifted at calvary;
Jesus is very near.
Troubled soul, the Savior can see
every heartache and tear;
burdens are Lifted at Calvary;
Jesus is very near.
Burdens are lifted at Calvary,
Calvary, Calvary;
burdens are lifted at calvary;
Jesus is very near

Solo Oni Timisela:
Bimbing aku Tuhan
jua dalam gurun dunia,
Engkau kuat dan setia,
bimbing aku yang lemah.
Roti Surga, Roti Surga,
Jadilah makanan ku,
Jadilah makanan ku.

(Gaither singers)
Wij wensen elkaar de vrede van God
toe

When I tread the verge of Jordan,
Bid my anxious fears subside;
Death of death and hell’s Destruction,
Land me safe on Canaan’s side.
Songs of praises, songs of praises,
I will ever give to Thee;
I will ever give to Thee.

Gebed om de Geest van God

ERV-zanggroep: Guide me, O Thou
great Redeemer

(William Williams 1745)

Guide me, O Thou great Redeemer
Pilgrim through this barren land;
I am weak, but Thou art mighty,
Hold me with Thy pow’rful hand.
Bread of heaven, Bread of heaven,
Feed me till I want no more;
Feed me till I want no more.
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Lezing Matteus 5: 1 t/m 12

Samenzang: Als alles duister is

1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij
de berg op. Daar ging hij zitten met zijn
leerlingen om zich heen.
2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de
hemel.
4 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd
worden.
7 Gelukkig de barmhartigen,want zij
zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9 Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God
genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de
gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de
hemel.
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je
omwille van mij uitschelden, vervolgen en
van allerlei kwaad betichten.
12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk
worden beloond in de hemel; zo immers
vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Dans nos obscurités,
allume le feu
qui ne s'éteint jamais,
ne s'éteint jamais.
Dans nos obscurités,
allume le feu
qui ne s'éteint jamais,
ne s'éteint jamais.

(Taizé 1 / Nieuwe Liedboek lied 598)
Overdenking ‘Oh, when the Saints’

Jan Cornelis Blokhuis zingt het lied
‘All my tears’ (Julie Miller)

Onder het zingen van het volgende lied
worden de gebedsbriefjes opgehaald.
De gebedsintenties zullen later hardop
aan God worden opgedragen.
Dit lied wordt steeds herhaald
tot alle gebedsbriefjes zijn opgehaald.
.
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Dienst van de herinnering

Lead me gently home, Father,
lead me gently home, Father,
lest I fall upon the wayside,
lead me gently home.

ERV-zanggroep: Lead me gently home
Father

(Gaither singers)
Lead me gently home, Father,
lead me gently home;
when life’s toils are ended,
and parting days have come;
sin no more shall tempt me,
ne’er from Thee I’ll roam,
if Thou’ll only lead me, Father,
lead me gently home.

Het noemen van de namen
In liefdevolle herinnering worden de
namen genoemd van allen die op het
gedenkdoek en/of in ons gedenkboek
zijn vermeld..
Daarnaast ook de namen van dierbaren
die recent zijn overleden en zijn doorgegeven voor deze gedachtenis viering.

Lead me gently home, Father,
lead me gently home, Father,
lest I fall upon the wayside,
lead me gently home.

Terwijl de Jan Cornelis Blokhuis een
aantal liederen zingt, zijn er de volgende
mogelijkheden

Solo Samuel Sapta:
Lead me gently home, Father,
lead me gently home,
In life’s darkest hours, Father,
when life’s troubles come;
keep my feet from wand’ring,
lest from Thee I roam,
lest I fall upon the wayside,
lead me gently home.
Lead me gently home, Father,
lead me gently home, Father,
lest I fall upon the wayside,
lead me gently home.

* rustig op je plaats in gebed zijn

Lead me gently home, Father,
Lead me gently home,
in temptation’s hour, Father,
when sore trials come;
be Thou near to keep me,
take me as Thine own,
for I cannot live without Thee,
lead me gently home.

* een persoonlijke zegen bij de voorganger of de tweede zegenaar Els
Mandemaker te ontvangen

* een licht te ontsteken voor een
dierbare vóór in de kerk of achter
bij het gedenkdoek
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Opdragen van de gebeden

En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Gebedsintenties
Stil gebed

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

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;

In Christ alone my hope is found
He is my light, my strength, my song
This Cornerstone, this solid ground
Firm through the fiercest
drought and storm.
What heights of love,
what depths of peace.
When fears are stilled,
when strivings cease.
My Comforter, my All in All
Here in the love of Christ I stand

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 575)
Samenzang: Jezus leeft in eeuwigheid

Samenzang: Jezus alleen

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn shalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven

Jezus alleen, ik bouw op Hem.
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
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Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn shalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

O come, Thou Rod of Jesse, free
Thine own from Satan’s tyranny
From depths of Hell Thy people save
And give them victory o’er the grave
Rejoice, rejoice, Emmanuel
Shall come to thee, o Israel
O come, Thou Key of David, come
And open wide our heavenly home
Make safe the way that leads on high
And close the path to misery
Rejoice, rejoice, Emmanuel
Shall come to thee, o Israel
(Liedboek gezang 125)

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Zegen

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn shalom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

(Opwekking 71 /
Evang. Liedbundel 411)
Mededelingen & collecte

Samenzang: Oh come, oh come
Immanuel
O come, O come, Emmanuel,
And ransom captive Israel,
That mourns in lonely exile here
Until the Son of God appear.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
shall come to thee, O Israel.
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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

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

Kerstmaaltijd
Na de kerstviering op woensdag 25
december wordt er weer een
kerstmaaltijd georganiseerd.
De kosten voor de maaltijd zijn dit jaar
18 euro (inclusief de drankjes).
Opgeven voor deelname kan via de
intekenlijst die op de informatietafel ligt
of via het e-mailadres van de ERV.
Iedereen is van harte welkom!
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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:
https://www.erv.amsterdam/nieuwsbrief

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
Op woensdag 25
december (de eerste
Kerstdag) vindt de
kerstviering plaats.
De voorganger is HansDieter de Smit uit
Amersfoort (zie foto).
Vocale medewerking wordt verleend
door Irene Vonk uit Waverveen.

Zanggroep
De zanggroep van de
ERV repeteert in
december 1 keer en
wel op maandag 9
december 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 de website
https://www.erv.amsterdam/doe-mee of
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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