Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 30 mei 2021 in de Oranjekerk,
Tweede van der Helststraat 1-3 te Amsterdam.
Algehele leiding: Andrė Martens uit Amsterdam.
Overdenking: Liesbeth Jansen uit Nijverdal.
Zang & muziek: Jan Cornelis Blokhuis uit Amsterdam.
Koster: Gijs-Bert Vervoorn
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

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem!

Jan Cornelis opent de viering met een lied

Woord van welkom

Lied ‘Wat hou ik van uw huis’
Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.
Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in de dorre bomendal
zien zij een bron en regenval
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U.
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent
De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U
(Psalmen voor Nu 84)

Gebed om de Geest van
God

Tijdens het lied ‘Kom laat ons deze dag’ worden
de kaarsen als symbool van het licht van Christus
ontstoken
Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.
O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.
(Nieuwe Liedboek lied 672)

Lezing Nehemia 9: 5 t/m 20
5 De Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Chasabneja,
Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja zeiden: ‘Sta
op, prijs de HEER, uw God, voor eeuwig en altijd:
“Moge uw luisterrijke naam, die verheven is
boven alle lof en roem, geprezen zijn.
6 U alleen bent de HEER, u hebt de hemel
gemaakt, de hoogste hemel en alle

hemellichamen, de aarde en de zeeën met alles
wat daar leeft. U geeft aan alles het leven,
voor u buigen de hemelse machten.
7 U bent de HEER, de God die Abram heeft
uitgekozen, die hem uit Ur, de stad van de
Chaldeeën, heeft geleid, die zijn naam
veranderd heeft in Abraham.
8 U hebt gezien hoe zijn hart trouw bleef aan u,
u hebt een verbond met hem gesloten en hem
beloofd het land van de Kanaänieten, de
Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, de
Jebusieten en de Girgasieten aan zijn nageslacht
te geven. U hebt uw woord gehouden,
u bent rechtvaardig.
9 U zag de ellende van onze voorouders in Egypte,
bij de Rietzee hoorde u hen om hulp roepen.
10 Daarop verrichtte u tekenen en wonderen bij
de farao en al zijn dienaren, bij zijn hele volk,
omdat u wist hoe slecht zij onze voorouders
behandelden. Zo vestigde u uw naam,
die tot op heden voortleeft.
11 Voor de ogen van de Israëlieten spleet u de zee,
midden in de zee liepen zij op het droge.
U wierp hun achtervolgers in de diepte,
als een steen in kolkend water.
12 Overdag leidde u hen in een wolkkolom,
’s nachts in een vuurzuil, zodat er licht was
op de weg die ze moesten gaan.
13 U daalde neer op de Sinai, u sprak met hen
vanuit de hemel, u gaf hun juiste rechtsregels,
deugdelijke wetten en goede voorschriften
en geboden.
14 U maakte uw heilige sabbat aan hen bekend,
u gaf hun uw geboden, voorschriften en wetten
bij monde van uw dienaar Mozes.
15 Wanneer ze honger hadden gaf u hun brood uit
de hemel, wanneer ze dorst hadden liet u water
voor hen uit een rots stromen.
U beval hun het land binnen te gaan en
in bezit te nemen, het land dat u hun
onder ede had beloofd.
16 Maar onze voorouders hebben zich misdragen;
koppig als ze waren luisterden ze niet naar uw
geboden.

17 Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de
wonderen die u voor hen verricht had.
Koppig stelden ze een nieuwe leider aan,
ze wilden weer slaven worden in Egypte.
Maar u bent een God van vergeving, genadig en
liefdevol, geduldig en zeer trouw:
u verliet hen niet.
18 Ze tergden u door een stierkalf te gieten
en te zeggen: ‘Dit is je god, die je uit Egypte
heeft geleid!’
19 Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen,
daar in de woestijn, niet verlaten.
Boven hen stond steeds de wolkkolom om
hun bij dag de weg te wijzen, en ’s nachts was er
de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze
moesten gaan.
20 U gaf hun uw goede geest, en zo verkregen ze
inzicht; u stilde hun honger met manna, u leste
hun dorst met water.

Lezing Efeziërs 4: 1 t/m 6

Lied ‘Prijst Adonai’

Lied ‘U geeft rust’

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

1 Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u
dan ook dringend de weg te gaan die past bij de
roeping die u hebt ontvangen:
2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en
geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
3 Span u in om door de samenbindende kracht
van de vrede de eenheid te bewaren
die de Geest u geeft:
4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop
hebt op grond van uw roeping,
5 één Heer, één geloof, één doop, 6één God en
Vader van allen, die boven allen, door allen en in
allen is.

Overdenking Kijk op, laat los, vertrouw op Hem!

U geeft rust
in mijn ziel
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel
De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat zij onder gaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard',
alle heiligen; aanbid Hem.
(Opwekking 638)

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.
(Opwekking 855)

Opdragen van de gebeden
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;
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

Mededelingen

Lied ‘Samen in de naam van Jezus’
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
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.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijst 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.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.
(Opwekking 167 / Evang. Liedbundel 218)
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).
Wie een e-mailadres heeft, kan elke maand de
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
De zanggroep van de ERV
repeteert normaliter twee
keer per maand en wel op de
maandag, maar komt nu
vanwege corona nog niet
bijeen; Coördinator: Henk de Waal (zie foto)
Telefoon: 020-6123199 Email:
henk@erv.amsterdam

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
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 27 juni.
De voorganger is dan Nynke Dijkstra uit Houten
Vocale medewerking zal worden verleend door
gospelgroep G-roots uit Veenendaal.

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.

