Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 31 mei 2020 bij uzelf thuis,
Algehele leiding: Jeroen Idzenga uit Zwolle.
Overdenking: Liesbeth Jansen uit Nijverdal.
Vocale medewerking:
Rosanne Veldwijk, Anton Burghout, Hèlen Jeras, Bert-Jan van der Steeg,
Janneke Kramer en Jeroen Idzenga allen uit Zwolle.

Thema

‘Samen zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en
bewonderen in de Geest van Pinksteren!’
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!

Woord van welkom
Wij wensen elkaar de vrede van God toe

Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Gebed om de Geest

(Nieuwe Liedboek lied 477)

Thuis-samenzang: Geest van hierboven.

Lezing Genesis 1: 1-4

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!

1 In the beginning, God created the heavens and
the earth. 2 The earth was without form and void,
and darkness was over the face of the deep. And
the Spirit of God was hovering over the face of the
waters. 3 And God said, “Let there be light,” and
there was light.
4 And God saw that the light was good.

Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!

Onder de lezing wordt het licht van Christus
ontstoken

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat
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Thuis-samenzang: God van Licht

Lezing: Johannes 14: 15-21

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

15 “If you love me, you will keep my
commandments. 16 And I will ask the Father, and
he will give you another Helper, to be with you
forever, 17 even the Spirit of truth, whom the
world cannot receive, because it neither sees him
nor knows him. You know him, for he dwells with
you and will be[g] in you. 18 “I will not leave you as
orphans; I will come to you. 19 Yet a little while
and the world will see me no more, but you will
see me. Because I live, you also will live. 20 In that
day you will know that I am in my Father, and you
in me, and I in you. 21 Whoever has my
commandments and keeps them, he it is who
loves me. And he who loves me will be loved by
my Father, and I will love him and manifest
myself to him.

Refrein:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Lezing: Handelingen 2: 1-4

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

1 And when the day of Pentecost was fully come,
they were all with one accord in one place. 2 And
suddenly there came a sound from heaven as of a
rushing mighty wind, and it filled all the house
where they were sitting.
3 And there appeared unto them cloven tongues
like as of fire, and it sat upon each of them. 4 And
they were all filled with the Holy Ghost, and
began to speak with other tongues, as the Spirit
gave them utterance.

Refrein
Bridge 4x:
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.
Refrein

(Opwekking 807)
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Samen bidden van het Onze Vader

Lezing: Galaten 5: 22 en 23

Wanneer mogelijk staande,
als teken van verbondenheid

3 And there appeared unto them cloven tongues
like as of fire, and it sat upon each of them. 4 And
they were all filled with the Holy Ghost, and
began to speak with other tongues, as the Spirit
gave them utterance.

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.

Thuis-samenzang: Let it Rain
met Rosanne Veldwijk
Let it rain, let it rain
Open the floodgates of Heaven
Let it

Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen

I feel the rains of Your love
Feel the winds of Your spirit
Now the heartbeat of Heaven
Let us hear

Thuis-samenzang: Onze Vader
Onze Vader in de hemel, Heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard'.
Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid. 2x
Onze Vader in de hemel,
Geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Cause we want to see You
Show us Your glory
We want to know You, Lord

Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid. 2x

Overdenking door Liesbeth Jansen
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En leidt ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van het kwaad.

Onder het zingen van het volgende lied is er
gelegenheid voor een vorm van een persoonlijke
beleving

Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid. 2x

* U kan in Gebed uit spreken of in stilte
* U kan een licht ontsteken

Amen. Amen.

* U geloof belijden door mee te zingen

(Opwekking 436)

Vruchten van de Geest

Thuis-samenzang: Heer wees om mij heen

Thuis-samenzang: Prijs Adonai
met Rosanne Veldwijk

Christus, wees voor mij
en achter mij, boven mij,
ook onder mij.
Christus wees met mij, in mij,
om mij heen en woon in mij.
Heer, wees om mij heen.
Omgeef mij dag en nacht.

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Zegen

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.
(Opwekking 638)

Mededelingen & collecte
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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

Activiteit voor vrouwen

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

Neem dan contact op met
Els Mandemaker
06-19818100 / els@erv.amsterdam of
Nettie Schrama
06-14956993 / nettie@erv.amsterdam

Zanggroep

ERV-promotieteam
Het ERV-promotieteam wil graag aanwezig zijn
bij LHBTi-activiteiten 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

Ben je geïnteresseerd in de
zanggroep van de ERV
meld je dan even aan.

Coördinator: Henk de Waal (zie foto) Telefoon:
020-6123199
Email: henk@erv.amsterdam
Iedereen is van harte welkom!
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

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
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).

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