Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op woensdag 25 december 2019 in de Keizersgrachtkerk.
Keizersgracht 566 te Amsterdam.
Algehele leiding: Erik van der Waal uit Soest.
Overdenking: Hans-Dieter de Smit uit Amersfoort.
Orgel-pianobegeleiding: Bram Biersteker uit Amsterdam.
Vocale medewerking: Irene Vonk uit Waverveen
.
Thema

‘(On) zekere vrede’

Irene Vonk opent de viering met het lied
‘Noël d'enfant’ (van Gabriel Fauré)

De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht.

Woord van welkom
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
Tijdens het volgende lied wordt het licht
van Christus onstoken

(Nieuwe Liedboek lied 444)

Samenzang: Nu daagt het in het oosten

Samenzang: Hoor, de eng’len zingen
d'eer

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Hoor, de eng'len zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer!

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten,
begroeten ’t morgenrood.
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Wij wensen elkaar de vrede
van God toe

Hark! the herald angels sing:
‘Glory to the newborn King!
Peace on earth and mercy mild
God and sinners reconciled.’
Joyful, all ye nations, rise,
join the triumph of the skies
with the angelic host proclaim
Christ is born in Bethlehem
Hark! The herald angels sing:
‘Glory to the newborn King’.

Gebed om de Heilige Geest

Irene Vonk zingt het lied ‘The first Noel’
(English Christmas Carol)

Lezing Lucas 2: 22 – 33
22 Toen de tijd was aangebroken dat ze
zich overeenkomstig de wet van Mozes
rein moesten laten verklaren, brachten ze
hem naar Jeruzalem om hem aan de Her
aan te bieden,
23 zoals is voorgeschreven in de wet van
de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet
aan de Heer worden toegewijd.’
24 Ook wilden ze het offer brengen dat
de wet van de Heer voorschrijft: een
koppel tortelduiven of twee jonge
gewone duiven.

Christ, by highest
heaven adored,
Christ, the
everlasting Lord,
Late in time behold him come,
Offspring of a virgin’s womb.
Veiled I flesh the Godhead see!
Hail, incarnate deity!
Pleased as man with us to dwell,
Jesus, our Emmanuel!
Hark! The herald angels sing:
‘Glory to the newborn King’.

25 Er woonde toen in Jeruzalem een
zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig
en vroom man, die uitzag naar de tijd dat
God Israël vertroosting zou schenken, en
de heilige Geest rustte op hem.
26 Het was hem door de heilige Geest
geopenbaard dat hij niet zou sterven
voordat hij de messias van de Heer zou
hebben gezien.
27 Gedreven door de Geest kwam hij naar
de tempel, en toen Jezus’ ouders hun
kind daar binnenbrachten om met hem te
doen wat volgens de wet gebruikelijk is,
28 nam hij het in zijn armen en loofde hij
God met de woorden:

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft.
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer!
(Nieuwe Liedboek lied 481)
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Irene Vonk zingt het lied: ‘Ich steh' an
deine Krippen hier’ ( van J.S.Bach)

29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede
heengaan,zoals u hebt beloofd.
30 Want met eigen ogen heb ik de
redding gezien
31 die u bewerkt hebt ten overstaan van
alle volken:
32 een licht dat geopenbaard wordt aan
de heidenen en dat tot eer strekt van
Israël, uw volk.’

Samenzang: Stille nacht
met Irene
Irene:
Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
‘Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace

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

Allen:
Samenzang: Uit het duister

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia,
Christ the Savior is born!
Christ the Savior is born!

Uit het duister hier gekomen
mensen van de wereldnacht,
onbestemd, verward in dromen,
niet vermoedend wie hen wacht;
zoekend of een woord opgaat
als een ster van dageraad.

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer.
Hij, der schepselen Heer.

In een sleur van ongenade
in elkaar verward en blind,
slepen wij ons voort ten kwade,
als niet Eén ons zoekt en vindt.
Als niet Gij de nacht bezweert,
onze gang ten goede keert.
Gij, die nieuw zijt alle dagen,
bron en hartslag van de tijd,
kunt Gij één moment verdragen
dat Gij niet mijn toekomst zijt?
die gezegd hebt "ik zal zijn"
en "de dood zal niet meer zijn".
(Gezangen voor Liturgie 601 /
melodie Once in Royal David’s City)

Overdenking ‘(On)zekere vrede’
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Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

(Nieuwe Liedboek lied 483)

Samenzang: Komt, verwondert u hier,
mensen

(Nieuwe Liedboek lied 478)

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,

Persoonlijke beleving
Irene Vonk start de persoonlijke beleving
met het lied ‘Away in a Manger’ (English
Christmas Carol)
Terwijl Bram Biersteker nog een aantal
liederen zingt, zijn er de volgende
mogelijkheden:
* rustig op je plaats in gebed zijn
* een lichtje ontsteken bij de liturgietafel
vóór in de kerk of bij het gedenkdoek
achter in de kerk

ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

* een persoonlijke zegen ontvangen bij
de voorganger of de tweede zegenaar
Nettie Schrama vóór in de kerk

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.

Voorbeden
Opdragen van de gebedsintenties
Stil gebed
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Het ‘Onze Vader’

Wat Hij ons leert is geven om een ander,
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt
verbreekt Hij alle banden,
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart, en dwars door onze tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geeft Hem glorie
in alle eeuwigheid. (2x)

(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,
tot in eeuwigheid. Amen.

(Opwekking 527)

Mededelingen & collecte

Samenzang: Ere zij God
Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
bij de mensen van zijn welbehagen.
Ere zij God in de hoge.
Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
Vrede op aarde, vrede op aarde,
bij de mensen, bij de mensen
van zijn behagen,
bij de mensen van zijn behagen,
zijn welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
bij de mensen van zijn welbehagen.
Amen, amen.

Samenzang: Licht in de nacht

Licht in de nacht:
een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn
lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen,
stralend breekt die heldere morgen aan.
Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen;
o nacht vol licht,
o nacht dat Jezus kwam.(2x)

(Evang. Liedbundel 101)

Zegen
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Een goed 2020!
De voorbereidingsgroep, het bestuur en
de vrijwilligers van de ERV wensen jullie
allemaal een heel gezond & gezegend
2020 !

De ERV verhuist naar Oranjekerk
Vanaf januari 2020 worden de vieringen
gehouden in de Oranjekerk, tweede van
de Helststraat 1-3 in de Pijp. Zie voor
route en bereikbaarheid de info op
www.erv.amsterdam/route

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

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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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).
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

Pastoraat: voor een gesprek kun je
kontakt opnemen met de leden van het
Pastorale team van de ERV:
Els Mandemaker
020-6006721
els@erv.amsterdam
Cees Meynen
020-6990850
info@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!

Organisatie: stichting ERV
Postadres: Tweede Ceramstraat 17,
1095 BM Amsterdam.
Telefoon: 06 – 2249 4089
E-mail: info@erv.amsterdam
Internet: www.erv.amsterdam
Bankrek.:NL 64 INGB 0000 480570

Volgende viering
Je bent weer van
harte welkom in de
viering op zondag
26 januari 2020 in
de Oranjekerk,
tweede van der Helststraat 1-3 in de Pijp.
De voorganger is dan Margrietha
Reinders (zie foto) uit Amsterdam.
Vocale medewerking zal verzorgd
worden door Elise Mannah uit Gouda.

Zanggroep
De zanggroep van de
ERV repeteert 2 keer
per maand en wel op
woensdag 8 & 22
januari 2019 van
20.00 tot 21.00 uur
(vanaf 19.30 uur inloop
met koffie & thee) bij
Cees Meynen, Nw Herengracht 85 C te
Amsterdam (020-6990850). 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 !
Wil je meewerken aan de vieringen in de
vorm van bijbellezing, gebeden,
ontvangst bij de kerk of op een andere
manier een bijdrage leveren binnen de
organisatie, geef dat dan door via
info@erv.amsterdam.
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