Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 23 februari 2020 in de Oranjekerk,
Tweede van der Helststraat 1-3 te Amsterdam.
Algehele leiding: André Martens uit Amsterdam.
Overdenking: André van der Stoel uit Amsterdam.
Orgelbegeleiding: Bram Biersteker uit Purmerend.
Vocale medewerking: Irene Vonk uit Waverveen.

Thema

Wees volmaakt ?!
Irene Vonk opent de viering met een lied

Tijdens het zingen van het volgende lied
wordt het licht van Christus ontstoken
Samenzang: Zoekend naar licht
met Irene Vonk

Woord van welkom

Irene:
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Samenzang: God zij ons gunstig en genadig
God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ‟t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op de aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend‟, zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen van uw heil erkent.

Gemeente:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Irene:
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij recht,
hun geding beslechten
in gerechtigheid, volken op deze aarde,
die uw arm vergaarde, die Gij veilig leidt.

Gemeente:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

(Nieuwe Liedboek psalm 67)
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Irene:
Longing for light, we wait in darkness.
Longing for truth, we turn to you.
Make us your own, your holy people,
Light for the world to see.

Irene Vonk zingt een lied

Lezing: 1 Korintiers 3: 16 t/m 23

Gemeente:
Christ, be our light!
Shine in our hearts.
Shine through the darkness.
Christ, be our light!
Shine in your church gathered today.

16 Weet u niet dat u een tempel van God bent en
dat de Geest van God in uw midden woont?
17 Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God
hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en
die tempel bent u zelf.
18 Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer
iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is,
moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs
worden.
19 Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is
dwaasheid bij God, want er staat geschreven: „Hij
vangt de wijzen in hun eigen sluwheid.‟
20 En er staat ook geschreven: „De Heer kent de
gedachten van de wijzen; hij weet dat ze niet
meer dan lucht zijn.‟
21 Niemand van u moet zich daarom laten
voorstaan op een ander mens, want álles is van u;
22 of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld,
leven of dood, heden of toekomst – álles is van u.
23 Maar u bent van Christus en Christus is van
God.

Irene:
Longing for peace, our world is troubled.
Longing for hope, many despair.
Your word alone has power to save us.
Make us your living voice.
Gemeente:
Christ be our light
Shine in our hearts
Shine through the darkness
Christ be our light
Shine in your church gathered today.
(Nieuwe Liedboek lied 1005)

Wij wensen elkaar de vrede
van God toe

Samenzang: Vader daal nu met uw 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.

Gebed om de Geest

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.
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Onder het zingen van het volgende lied worden
de gebedsbriefjes opgehaald.
De gebedsintenties zullen later hardop aan God
worden opgedragen
Samenzang: Ik wil jou van harte dienen
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

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.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

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.

Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

(Opwekking 463 / Evang. Liedbundel 238)

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Heel mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Lezing: Matteüs 5: 43 t/m 48
43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:
“Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.”
44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor
wie jullie vervolgen,
45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je
Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers
opgaan over goede en slechte mensen en laat het
regenen over rechtvaardigen en
onrechtvaardigen.
46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou
liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo?
47 En als jullie alleen je broeders en zusters
vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks
doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48
Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader
volmaakt is.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
(Opwekking 378 / Evang. liedbundel 213)

Overdenking ‘Wees volmaakt ?!’

Irene Vonk zingt een lied
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De persoonlijke beleving

maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid, Amen

Terwijl Irene Vonk zingt en Bram Biersteker
liederen speelt op het orgel zijn er de volgende
mogelijkheden:

Samenzang: Lof zij de Heer
Lof zij de Heer, de
almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust
zingen en blij musiceren. Komt allen saam,
Psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

* rustig op je plaats in gebed zijn
* een licht ontsteken voor een
dierbare vóór in de kerk of achter
bij het gedenkdoek

Lof zij de Heer, Hij omringt
met zijn liefde uw leven.
Heeft u in 't licht als op
adelaarsvleugelen geheven. Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

* een persoonlijke zegen bij de voorganger of de
tweede zegenaar Nettie Schrama te ontvangen

Opdragen van de gebeden
Gebedsintenties

(Nieuwe Liedboek lied 868)

Stil gebed

Samenzang: Samen in de naam van Jezus

Samen bidden van het Onze Vader

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

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

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.

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,

(Opwekking 167 / Evang. Liedbundel 218)
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Mededelingen & collecte

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.

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

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.
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.....

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

(Opwekking 249 / Evang. Liedbundel 212)

Zegen
Doe 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
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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

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

Ben je ziek en stel je thuis of in het ziekenhuis
prijs op bezoek, gebed of ziekenzalving, geef dat
dan door aan de coördinator!

Volgende viering
Je bent weer van harte
welkom in de viering op
zondag 29 maart.
De voorganger is dan
Jolanda Molenaar uit
Steenwijk (zie foto). Vocale medewerking zal
verleend worden door Jan Cornelis Blokhuis uit
Amsterdam.

Zanggroep
De zanggroep van de ERV
repeteert 2 keer per maand
en wel op maandag 2 & 16
maart van 20.00 tot 21.00
uur (vanaf 19.30 uur inloop
met koffie & thee) bij Cees
Meynen, Nieuwe
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

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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