Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 25 oktober 2020 in de Oranjeke
kerk, Tweede van der Helststraat 1-3 te Amsterdam.
Algehele leiding & overdenkin: Andrė uit Amsterdam.
Vocale medewerking: de mannen van K.L.E.M.
Pianist: Olivier Stortelder
Voorbeden kun je (ook tijdens de viering) mailen naar: voorbede@erv.amsterdam
Je kunt ook het voorbedeformulier invullen op https://www.erv.amsterdam/voorbede
Thema

‘Het goede leven’
Welkom en mededelingen over de organisatie

When the oceans rise and thunders roar
I will soar with you above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God

De mannen van K.L.E.M. openen de viering
met het lied ‘Ken je mij’

When the oceans rise and thunders roar
I will soar with you above the storm
Father, You are King over the flood
And I will be still know You are God

Woord van welkom en inleiding op het thema

You are my God
My God, my God, my God
Oh Lord
Find rest my soul
In Christ alone
Know His power
In quietness and trust

Tijdens het zingen van het volgende lied worden
de kaarsen als symbool van het licht van Christus
ontstoken.
De mannen van K.L.E.M. zingen ‘Still’
Hide me now, under Your wing
Cover me, within Your mighty hand

When the oceans rise and thunders roar
I will soar with you above the storm
Oh, yes, I will
Father, You are King over the flood
I will be still know You are God

When the oceans rise and thunders roar
I will soar with you above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God

When the oceans rise and thunders roar
I will soar with you above the storm
Yes, I will. Yes, I will
Father, You are King over the flood
I will be still know You are God

Find rest my soul
In Christ alone
Know His power
In quietness and trust
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When the oceans rise and thunders roar
I will soar with you above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God
Oh, yes, You are
Oh, yes, You are
I will be still, Lord

6 ‘Wat kan ik de HEER aanbieden,
waarmee hulde brengen aan de verheven God?
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,
zou hij eenjarige stieren aanvaarden?
7 Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden
rammen,
met olie, stromend in tienduizend beken?
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb
misdaan,
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig
leven?’
8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te
betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

(Still van Hillsong)
‘
Gebed om de Geest van
God

De mannen van K.L.E.M. zingen het lied
‘Toon Mijn liefde’

De mannen van K.L.E.M. zingen het lied ‘Mooi’

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:

Lezing Micha 6 : 1 t/m 8
1 Hoor toch wat de HEER zegt!
Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen,
laat de heuvels getuige zijn.
2 Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER,
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde.
De HEER heeft een geschil met zijn volk,
hij klaagt Israël aan:
3 ‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan?
Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!
4 Ik heb je weggeleid,
bevrijd uit de slavernij in Egypte.
Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam
om jullie voor te gaan.
5 Ben je dan vergeten, mijn volk,
wat Balak besloot, de koning van Moab,
wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde?
Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en
Gilgal?
Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
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Samen (staande) bidden van
het Onze Vader

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

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

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

Mededelingen
(Opwekking 705)

Overdenking ‘Het goede leven’

De mannen van K.L.E.M. zingen het lied
‘Found Tonight’.

De mannen van K.L.E.M. zingen het lied
‘Heb het Leven lief’

De mannen van K.L.E.M. zingen het lied ‘Zegen
mij’
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Opdragen van de gebeden
Hardop worden de gebeden, die naar ons
gemaild zijn, voorgelezen.
Tussen de gebeden door beantwoorden wij
gezamenlijk het gebed met de woorden:

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Voorganger : Zo bidden wij:
Allen
: Heer ontferm U
Stil gebed
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Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Zanggroep
De zanggroep van de ERV repeteert normaliter
twee keer per maand en
wel op de maandag, maar
komt nu vanwege corona
niet bijeen;
Coördinator: Henk de Waal
(zie foto)
Telefoon: 020-6123199
Email: henk@erv.amsterdam

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

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
06-14956993
nettie@erv.amsterdam
Chris Sjollema
035-6856498
chris@erv.amsterdam
Gert Verbree
0172-613356
(coördinator)
gert@erv.amsterdam

(Opwekking 710)
Zegen

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!
Volgende viering
Je bent weer van harte welkom in de viering op
zondag 29 november.
De voorganger is dan Nynke Dijkstra uit Houten
Vocale medewerking zal worden verleend door
Sanne Kleis-Kok.

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

Kaarten voor zieken
kaarten voor de zieken wordt op dit moment
verzorgd door Gert Verbree, de coördinator van
het pastorale team: een blijk van meeleven wordt
altijd zeer gewaardeerd.
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