Hartelijk welkom online bij
de Evangelische Roze Viering op zondag 28 februari 2021
Link voor de online viering: https://www.erv.amsterdam/actueel/erv-live
Algehele leiding: Erik van der Waal uit Soest.
Overdenking: Margrietha Reinders uit Amsterdam.

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 hard op aan God worden opgedragen

Thema

Blijf in mijn liefde
Opening met een lied van Sela

Je zult je niet stoten,
Maar vertrapt de tegenstand.

Sela - Mijn toevlucht Psalm 91

Ik bevrijd wie mij liefheeft
En bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
En bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.

De Heer is je schild en bevrijder,
De redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.
In Gods nabijheid is geen angst meer
Voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
Open je ogen
En zie dat het kwaad vergaat.

(Sela Psalm 91)
Woord van welkom en inleiding op het thema

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
En overnacht in zijn schaduw,
Zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.
Als je mag wonen bij de Hoogste
Ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.

Tijdens het lied ‘Toon Mijn liefde’ worden de
kaarsen als symbool van het licht van Christus
ontstoken.
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:
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Gebed om de Heilige Geest

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.

‘Heer, U bent mijn leven’
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

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.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn
hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit
los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en
kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

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:
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,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

(Hemelhoog 479)
Lezing Jesaja 54:10-14
10 Al zouden de bergen wijken en de heuvels
wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou
wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaarzegt de HEER, die zich over je ontfermt.
11 Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost. Met
fijne leem zal ik je stenen inleggen, op saffier zal
ik je grondvesten. 12 Ik maak je torens van robijn,
je poorten van beril, je muren van kostbare
edelstenen. 13 Al je kinderen worden onderricht
door de HEER, rust en vrede zal hun ten deel
vallen; 14 gerechtigheid zal je fundament zijn. Je
zult niets meer te vrezen hebben: onderdrukking

(Opw ekking 705)
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zal je niet bereiken, voor terreur blijf je
gevrijwaard.

liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik
me ook aan de geboden van mijn Vader
gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik
tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal
je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat
jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb
liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven
te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn
vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem
jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet
wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie,
omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord,
aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben
niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie
opgedragen om op weg te gaan en vrucht te
dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn
naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie
op: heb elkaar lief.

‘Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij’.
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.
Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, Uw herdersstaf,
geeft steun en veiligheid.
Uw trouw en goedheid volgen mij,
Uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis,
zo lang ik leven mag..

Overdenking

(NLB 23c)

‘ Blijf in mijn liefde’

Lezing Johannes 14: 27-31
27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie,
zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet
ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie
hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en
bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je
blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader
is meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat
het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het
zover is. 30 Ik kan niet lang meer met jullie
spreken, want de heerser van deze wereld is al
onderweg. Hij heeft geen macht over mij, 31 maar
zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en
doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom,
laten we hier weggaan.’

‘Change will come’ van Alain Clark (cover by Sam
Cordes)
When your world is cold and lonely
And time feels seems like it's standing still
If when in your heart you find troubles only
Then remember it won't always be a pill.
Change will come for you
Change will come for you

Lezing Johannes 15: 9-17

When your hope is gone or tainted,
And your breath is slowly running out
If the picture perfect life you made is over painted
Then remember it will always come right back
around!

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft
liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn

Change will come for you
Change will come for you
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Change will come for you
Change will come for you

want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer

Change will come
For you

Prijs de Heer, de weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

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:
Voorganger : Zo bidden wij:
Allen
: Heer ontferm U

(Opw 167)
Mededelingen
‘Ga nu heen in vrede’

Stil gebed

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven,
uw gezin uw werk.
Wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Samen bidden wij 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

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
(Evangelische Liedbundel)

‘Samen in de naam van Jezus’
Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een lofied aan,

Zegen
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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

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 28 maart .
De voorganger is dan
Alexander Noordijk uit
Amsterdam. (zie foto)
Vocale medewerking zal worden verleend door
Shakira & friends uit Amsterdam.

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.
Zanggroep
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 Waal (zie foto)
Telefoon: 020-6123199 E-mail:
henk@erv.amsterdam
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