Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 28 juni 2020 in de Oranjekerk,
Tweede van der Helststraat 1-3 te Amsterdam.
Algehele leiding: Hans-Dieter de Smit uit Amersfoort.
Overdenking: André van der Stoel uit Amsterdam.
Pianobegeleiding: Jan Cornelis Blokhuis uit Amsterdam.
Vocale medewerking: Jan Cornelis Blokhuis en „mini zanggroep;.
Thema

Genadig ontspannen !

Jan Cornelis Blokhuis opent de viering met het
lied „Hymn-Jars of Clay

Sweet Jesus carry me away
Form cold of night and dust of day
In ragged hour or salt worn eye
Be my desire, my well spring lye

Oh refuge of my hardened heart
Oh fast pursuing lover come
As angels dance around Your throne
My life by captured fare You own

Oh gaze of love so melt my pride
That I may in Your house but kneel
And in my brokenness to cry
Spring worship unto Thee

Mot silhouette of trodden faith
Nor death shall not my step be guide
I'll pirouette upon my grave
For in Your path I'll run and hide

Woord van welkom

Oh gaze of love so melt my pride
That I may in Your house but kneel
And in my brokenness to cry
Spring worship unto Thee

Tijdens het zingen van psalm 65 wordt de
Paaskaars en het licht van Christus ontstoken

When beauty breaks the spell of pain
The bludgeoned heart shall burst in vain
But not when love be pointed king
And truth shall Thee forever reign

Jan Cornelis & erv-zangers: De stilte zingt U toe
De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Oh gaze of love so melt my pride
That I may in Your house but kneel
And in my brokenness to cry
Spring worship unto Thee
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Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneer lag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

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.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja.
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kind‟ren zijn. Halleluja.

Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.

(Nieuwe Liedboek lied 675)

Lezing: Genesis 2: 1 t/m 4
1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun
rijkdom voltooid.
2 Op de zevende dag had God zijn werk voltooid,
op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan
had.
3 God zegende de zevende dag en verklaarde die
heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn
scheppingswerk.
4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de
aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze
geschapen.

(Liedboek psalm 65)

Gebed om de Geest

Lezing: Matteüs 11: 25 t/m 25
: Jan Cornelis & erv-zangers :Geest van hierboven

25 In die tijd zei Jezus ook: „Ik loof u, Vader, Heer
van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor
wijzen en verstandigen verborgen hebt
gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt
onthuld.
26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild.
27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en
niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en
wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en
iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht.
Hemelse Vrede deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht.
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan Halleluja.
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja.
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28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
uw komst, de grote ommekeer;
hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij die mijn allerliefste zijt,
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
vervul mijn allerdiepst verlangen!

Jan Cornelis & erv-zangers: Mijn hart wacht stil op
U, o Heer

(Hemelhoog 729)

Mijn hart wacht stil op U o Heer
Uw komst verwacht ik meer en meer
Uw Liefde houdt mijn ziel gevangen
Naar U gaat al mijn vreugde uit
Ik wacht op U, wacht als een bruid
Reikhalzend hunkert mijn verlangen

Lezing: Hebreeën 4: 1 t/m 16
1 Aangezien de belofte om binnen te gaan in
Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we
ervoor waken dat iemand van u ook maar de
schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te
laten gaan.
2 Want aan ons is het goede nieuws verkondigd,
net als indertijd aan hen; maar anders dan voor
wie het in geloof aannemen, was het verkondigde
woord voor hen niet heilzaam.
3 Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de
rust waarvan eerder sprake was: „In mijn toorn
heb ik gezworen: “Nooit zullen ze binnengaan in
mijn rust,”‟ – en dat terwijl zijn werk toch al met
de grondvesting van de wereld voltooid werd!
4 Over de zevende dag wordt immers ergens
gezegd: „En op de zevende dag rustte God van al
zijn werk,‟
5 terwijl hier wordt gezegd: „Nooit zullen ze
binnengaan in mijn rust.‟
6 Het staat dus vast dat er wel mensen in kúnnen
binnengaan. En omdat zij aan wie vroeger het
goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun
ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan,
7 legt God nu opnieuw een dag vast, een
„vandaag‟, waarover hij, zoals eerder is
opgemerkt, lange tijd later David heeft laten
zeggen: „Horen jullie vandaag zijn stem, wees
dan niet koppig.
’ 8 Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan
zou God daarna niet meer over een andere dag
hebben gesproken.

Onrustig leef ik opgejaagd
Door duizend dromen uitgedaagd
Die liegen, lokken, en verleiden
De boze briesend als een leeuw
Gaat brullend rond. Ik roep, ik schreeuw
Tot u o God: “Kom mij bevrijden!”
De kracht van oorlog en geweld
De macht van goud en goed en geld
Hoe kan ik daaraan ooit ontkomen?
Schandelijk schamel is de schijn
Steeds meer te hebben en te zijn
Dat is, o God, waar wij van dromen!

Ik roep, ik smeek vol
ongeduld:
"O Geest, als Gij mijn
leven vult,
o overvloed, o milde
regen,
dan wordt mijn hart
verrassend rein,
dan drink ik fris uit uw
fontein:
water des levens, zuiver zegen!"
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9 Er wacht het volk van God dus nog steeds een
sabbatsrust.
10En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust
na zijn werk zoals God na het zijne.
11Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen
binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook
maar iemand dit voorbeeld van
ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat.
12Want levend en krachtig is het woord van God,
en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het
dringt diep door tot waar ziel en geest, been en
merg elkaar raken, en het is in staat de
opvattingen en gedachten van het hart te
ontleden.
13 Niets van wat geschapen is blijft voor hem
verborgen, alles is onverhuld en volkomen
zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij
rekenschap moeten afleggen.
Trouw blijven aan de belijdenis
14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester
hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de
Zoon van God, moeten we vasthouden aan het
geloof dat we belijden.
15 Want de hogepriester die wij hebben is er een
die met onze zwakheden kan meevoelen, juist
omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is
gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is
tot zonde.
16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de
troon van de Genadige, waar we telkens als we
hulp nodig hebben barmhartigheid en genade
vinden.

Ik durf hem te volgen: de paden zijn veilig
zoals hij beloofd heeft, omdat hij de weg weet.
Hoe diep en hoe donker het dal is, U redt mij;
uw herdersstaf troost mij.
Ik ben niet alleen.

Ik zit aan uw tafel,
persoonlijk uitgenodigd;
ik zie voor het raam
de jaloerse gezichten,
terwijl u mijn glas vult,
mijn lichaam verzorgt met
veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht.
Met mij zal het goed gaan zolang ik zal leven
wilt u van uw heerlijke liefde mij geven
en altijd een plek met uw rust in mijn wereld
omdat ik uw huis weet te vinden,
mijn Heer.

Overdenking ‘Genadig ontspannen!’

Jan Cornelis & erv-zangers: Wat mij dierbaar was
Jan Cornelis Blokhuis zingt uit Psalmen voor Nu
psalm 23

Wat mij dierbaar was,
wat ik vinden wou, dingen
Waar ik mij aan binden zou, alles
Wat ik zocht, kennis macht of geld,
heeft geen waarde meer,
wat werkelijk telt:

De Heer is mijn herder,
en ik zal zijn schaap zijn
tevreden en veilig,
want hij zorgt voor alles;
hij weet waar het gras groeit,
en hij laat me slapen aan rimpelloos water.
Daar kom ik tot rust.
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Ik wil U kennen Jezus,
Dat is mijn grootste schat
U verlost, u bevrijdt
U bent mijn gerechtigheid
O ik hou van U
Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben, doordat
U mij Uw genade geeft. En mijn
Liefste wens is om meer en meer zoals
U te zijn die in mij leeft

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, Amen

Ik wil U kennen Jezus,
Dat is mijn grootste schat
U verlost, u bevrijdt
U bent mijn gerechtigheid
O ik hou van U
En wanneer ik deel in Uw lijden, Heer zal ik
Delen in Uw heerlijkheid. Door nu
Een met U in Uw dood te zijn, zal ik
Bij U zijn in eeuwigheid

Jan Cornelis & erv-zangers: Groot is uw trouw,
0 Heer

Ik wil U kennen Jezus,
Dat is mijn grootste schat
U verlost, u bevrijdt
U bent mijn gerechtigheid
O ik hou van U

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij zijt immer dezelfde
die Gij steeds was, dat bewijst Gij ook nu.

(Hemelhoog 317)

Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen
aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Opdragen van de gebeden
Gebedsintenties
Stil gebed
Samen bidden van het Onze Vader

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt
en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde
hoop voor de toekomst.
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Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen
aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond
(Opwekking 123 / Nieuwe liedboek lied 885)

Zegen
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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

Je bent van harte welkom om mee te gaan eten in
eetcafé de Bicher , Van der Helstplein 15 (telefoon
020-2218943
Zet je naam vóór 17.00 uur op de intekenlijst, die
op de informatietafel ligt.
Gezamenlijk vertrek vanaf de kerk om 17.30 uur.
Coördinator: Cees Meynen.

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

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

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).

Samen borrelen?
Je bent van harte
welkom om mee te
gaan borrelen in de
Reguliersdwarsstraat of aan de Amstel.
Gezamenlijk vertrek

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

vanaf de kerk.
Coördinator: Dennis de Hoop.
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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: 06-22494089
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 26 juli.
De voorganger is dan
Alexander Noordijk uit
Amterdam (zie foto).

Zanggroep
De zanggroep van de ERV
repeteert 2 keer per maand
en wel op maandag van
20.00 tot 21.15 uur (vanaf
19.30 uur inloop met koffie
& thee)(i.v.m. de coronacrisis worden de data later
doorgegeven) De repetities vinden plaats 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

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
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