Hartelijk welkom bij de online Evangelische Roze Viering
op zondag 31 januari 2021
Algehele leiding: Jeroen Idzenga uit Zwolle.
Overdenking: Tim Vreugdenhil uit Amsterdam.
Muzikale medewerking: Jeroen Idzenga, Alice Bruinsma, Daniëlle Bruinsma,
Rosanne Veldwijk uit Zwolle

Thema
‘Veerkracht’
Woord van welkom
De kaarsen worden ontstoken als symbool van het licht van Christus
Gebed om de Heilige Geest
Alice Bruinsma en Jeroen Idzenga zingen het lied Geen afstand van Eline Bakker
Lezing Jesaja 35 (WV95)
1 Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen, de wildernis jubelen en
bloeien, 2 weelderig bloeien als de krokus; laat zij uitbundig juichen en
jubelen. Zij wordt getoond met de glorie van de Libanon, de luister van de
Karmel en de Saron. Dan zal men de glorie van de HEER zien, de luister van
onze God. 3 Geeft de zwakke handen weer kracht, maakt sterk de bevende
knieën. 4 Zeg tegen iedereen die radeloos zijn: `Houdt moed, weest niet
bang, hier is uw God, Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, Hij
komt u redden.' 5 Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren
van de doven geopend. 6 Dan danst de kreupele als een hert en juicht de
tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre
land. 7 Het verschroeide land wordt een meer, de dorstige grond een
waterrijke fontein. Op de plaats waar jakhalzen lagen, groeien dan riet en
papyrus. 8 Daar komt een gebaande weg die de heilige weg zal heten. Geen
onreine zal die betreden, die gaat zijn eigen weg, geen dwazen dwalen er
rond. 9 Leeuwen zijn er niet en wilde dieren zullen niet op die weg lopen, ze
zijn daar niet meer te vinden; alleen verlosten bewandelen die. 10 De
verlosten van de HEER keren terug: met gejubel zullen zij Sion binnenkomen,
hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen hun
tegemoetkomen, droefheid en gezucht zullen wegvluchten.
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Rozanne Veldwijk zingt het lied Kom maar bij mij van Marco Borsato
Overdenking door Tim Vreugdenhil ‘Veerkracht’
Opdragen van de gebeden
Still gebed
Samen 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;
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
Rozanne Veldwijk zingt het lied Als het leven soms pijn doet van Reni en Elisa Krijgsman
Bemoediging voor ons door Tim Vreugdenhil
Alice Bruinsma en Daniëlle Bruinsma zingen het lied God van trouw (Opw 542)
Mededelingen
Zegen
Alice Bruinsma, Daniëlle Bruinsma en Jeroen Idzenga zingen het lied God maakt vrij (Opw 720)
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