Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 29 november 2020 in de Oranjekerk,
Tweede van der Helststraat 1-3 te Amsterdam.
Algehele leiding: Hans-Dieter de Smit uit Amersfoort.
Overdenking: Nynke Dijkstra uit Houten.
Vocale medewerking: Sanne Kleis-Kok, Arno van Noort en
Suzanne van Groningen, begeleid door toetsenist Dennis de Bruijn.
Voorbeden kun je (ook tijdens de viering) mailen naar: voorbede@erv.amsterdam
Je kunt ook het voorbedeformulier invullen op https://www.erv.amsterdam/voorbede
De gebeden zullen later in de viering in stilte aan God worden opgedragen

Thema

We houden onze ogen op Jezus gericht,
in verbondenheid
met allen die ons zijn voorgegaan
Opening en mededelingen

Laat het huis gekleurd zijn
door het bloed van uw Zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn en schoon.

Sanne, Arno & Suzanne openen de viering
met het lied ‘Laat uw huis gevuld zijn’

Want U wilt komen met uw Geest
en doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel
waar U woont.
Laat uw leven in ons zijn,
maak ons heilig puur en rein.
Laat het levend water stromen door ons heen.

Laat het huis gevuld zijn
met wierook van aanbidding.
Laat het huis gevuld zijn
met de wolk van mijn Geest.
Laat het huis gevuld zijn
met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn
met mijn geur.

Heer, wij roepen tot U:
'Kom opnieuw met uw vuur.'
Wij verlangen naar echtheid;
bewerk het diep in ons hart.

Want Ik wil komen met mijn Geest
en doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel
waar Ik woon.
Laat mijn leven in je zijn,
Ik maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
door je heen.

Heer, wees welkom met uw Geest
en doorwaai nu heel het huis.
Kom en maak het tot een tempel
waar U woont.
2x
Laat uw leven in ons zijn,
maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
door ons heen.
(Opwekking 623)

Laat het huis bekleed zijn
met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn
met gerechtigheid en trouw.
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Woord van welkom en inleiding op het thema

De zege is behaald,
want het Lam is opgestaan.

Tijdens het lied ‘Ik hef mijn ogen naar de bergen’
worden de kaarsen als symbool van het licht van
Christus ontstoken.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
En ik herleef, want Hij roept mijn naam;
Nooit meer lijden, nooit meer pijn.
En ik zweef als een adelaar,
Tot voor Gods troon;
Ik kniel voor Hem en leef. Ik herleef.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?

Ja, de dag komt dichterbij
Dat de schaduwen vergaan
En het licht de nacht verdrijft;
Mijn geloof wordt zien voortaan.

U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Jezus, Hij overwon
en het graf is overmand.
De zege is behaald,
want het Lam is opgestaan.
En ik herleef, want Hij roept mijn naam;
Nooit meer lijden, nooit meer pijn.
En ik zweef als een adelaar,
Tot voor Gods troon;
Ik kniel voor Hem en leef’ Ik herleef. Ik herleef.

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!
(Opwekking 640)
Gebed om de Heilige Geest

(Opwekking 730)
Lezing Openbaring 7: 9 t/m 12

Sanne , Arno & Suzanne zingen het lied
‘Ik herleef’

9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte,
die niet te tellen was, uit alle landen en volken,
van elke stam en taal. In het wit gekleed en met
palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon
en voor het lam.
10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God
die op de troon zit en van het lam!’

Deze vrede leeft in mij,
Ook wanneer mijn afscheid komt,
Als een anker voor mijn ziel,
Want ik weet: het is goed.
Jezus, Hij overwon
en het graf is overmand.
2

11 Alle engelen stonden om de troon en de
oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich
diep neer voor de troon en aanbaden God
12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en
wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen
onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’

Sanne , Arno & Suzanne zingen het lied
‘Swing Low, Sweet Chariot’

Lezing Hebreeën 12: 1 t/m 2

I looked over Jordan and what do I see,
coming forward to carry me home,
a band of angels coming after me
coming forward to carry me home

Swing low, sweet chariot,
coming forward to carry me home.
Swing low, sweet chariot,
coming forward to carry me home

1 Wherefore seeing we also are compassed about
with so great a cloud of witnesses, let us lay aside
every weight, and the sin which doth so easily
beset us, and let us run with patience the race
that is set before us,
2 Looking unto Jesus the author and finisher of
our faith; who for the joy that was set before him
endured the cross, despising the shame, and is set
down at the right hand of the throne of God.

Swing low, sweet chariot,
coming forward to carry me home.
Swing low, sweet chariot,
coming forward to carry me home
If you get there before I do,
coming forward to carry me home.
Tell all my friends I'm coming too
coming forward to carry me home

Sanne , Arno & Suzanne zingen het lied
‘Turn your eyes upon Jesus’.

Swing low, sweet chariot,
coming forward to carry me home.
Swing low, sweet...

Turn your eyes upon Jesus,
look full in His wonderful face
and the things of earth
will grow strangely dim
in the light of His glory and grace.

(Nieuwe Liedboek lied 757)
Dienst van de herinnering

(Eigen versie van Hillsong / Cynthia Clawson)

Het noemen van de namen

Overdenking

Tijdens het voordragen van het lied
‘Heer, herinner U de namen’ zullen er
twee kaarsen worden ontstoken,
één voor allen die genoemd zijn en
één voor alle andere overledenen

‘We houden onze ogen op
Jezus gericht,
in verbondenheid met
allen die ons zijn
voorgegaan’

Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn
en vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van de pijn.
Langs de wegen van het lijden,
door het woud van eenzaamheid
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naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.

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

Heer, herinner U hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen
en wis hunne zonde uit.

Sanne , Arno & Suzanne zingen het lied
‘God of the moon and stars’
God of the moon and stars
God of the gay- and singles bars
God of the fragile hearts we are, I come to you
God of our history, god of the future that will be
What will you make of me, I come to you

Die Maria hebt vergeven
en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs.
Heer, herinner U hun namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan Uw rechterzij.

God of the meek and mild,
God of the reckless and the wild
God of the unreconciled, I come to you
God of our life and death
God of our secrets unconfessed
God of our every breath,
I come to you

(Nieuwe Liedboek lied 730)
Opdragen van de gebeden

God of the rich and poor
God of the princess and the whore
God of the ever open door, I come to you
God of the unborn child
God of the pure and undefiled
God of the pimp and paedophile,
I come to you
God of the war and peace
God of the junkie and the priest
God of the greatest and the least,
I come to you
God of the refugee
God of the prisoner and the free
God of our doubt and certainty,
I come to you

De gebeden, die naar ons gemaild zijn, zullen
in stilte aan God worden opgedragen.
Stil gebed
Samen (staande) bidden van
het Onze Vader
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;

God of our joy and grieve
God of the lawyer and the thief
God of our faith and unbelief,
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I come to you
God of the wounds we bear
God of the deepest dreams we share
God of our unspoken prayer,
I come to you

zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

God of a world that's lost
God of the lonely cross
God who has come to us,
I come to you
(Kees Krayenoord)

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Sanne , Arno & Suzanne zingen het lied
‘Total praise’
Lord, I will lift mine eyes to the hills
Knowing my health is coming from You
Your peace You give me in times of the storm

(Liedboek voor de kerken gezang 125)
Zegen

You are the source of my strength, Hallelujah
And You are the strength of my life, yes You are
I lift my hands in total praise to You
Lord, I will lift mine eyes to the hills
Knowing my health is coming from You
Your peace, You give me in times of the storm

You are the source of my strength
You are the strength of my life
I lift my hands in total…
(Richard Smallwood)
Mededelingen
Sanne , Arno & Suzanne zingen het lied
‘O kom, o kom Immanuël’
O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
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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

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
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
Zanggroep

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 vrijdag
25 december (1e Kerstdag).
De voorganger is dan Cor Ofman
uit Amsterdam.
(zie foto)
Vocale medewerking zal worden
verleend door Irene Vonk uit Weesp.

De zanggroep van de ERV
repeteert normaliter twee
keer per maand en wel op
de maandag, maar komt
nu vanwege de coronacrisis niet bijeen;
Coördinator: Henk de

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.

Waal (zie foto)
Telefoon: 020-6123199 Email:
henk@erv.amsterdam
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Stuur een kerstkaart!
Lang voordat er social media was, lang voor de e-mail … wat
zeg ik, lang voordat er bakelieten telefoons waren, was het
geschreven woord natuurlijk de enige manier om te
communiceren met dierbaren. Met de kerst stuurden we
elkaar een kaart. Ik kan het me nog goed herinneren, de
stapels ongeschreven kerstkaarten op de eettafel. Mijn
vader liep de klapper na waarin alle adressen stonden. Met
de hand schreef hij iedereen een persoonlijke groet voor de
kerst.
Binnen de ERV willen we elkaar dit jaar ook een kerstkaart
sturen. Speciaal dit jaar waarin we elkaar zo weinig hebben
kunnen zien en ontmoeten. Laten we elkaar vertellen hoe mooi de boodschap van het licht is,
dat er hoop is of gewoon een warme groet. Met een tastbare kerstkaart vertellen we elkaar dat
je gezien wordt. Doe je mee?!
Het is heel eenvoudig om mee te doen. Vul je gegevens op de site hieronder in en uiterlijk in de
het weekend van 6 december ontvang je twee namen met adressen waar jij een kerst naar toe
stuurt. Als dank ontvang jij dan ook twee kerstkaarten van twee anderen.
https://www.erv.amsterdam/kerstkaart
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