Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 30 augustus 2020 in de Oranjekerk,
Tweede van der Helststraat 1-3 te Amsterdam.
Algehele leiding: André Martens uit Amsterdam.
Overdenking: Jochem Stuiver uit Maarssen.
Orgelbegeleiding: Henno van Eijk uit Amsterdam.
Vocale medewerking: gospelgroep G-roots uit Veenendaal.
Thema

‘Lopen op het water’
G-roots opent de viering met het lied
‘Great is Thy Faithfulness’

Laat mijn leven in je zijn,
Ik maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
door je heen.

Woord van welkom

Laat het huis bekleed zijn
met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn
met gerechtigheid en trouw.
Laat het huis gekleurd zijn
door het bloed van uw Zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn
en schoon.

Tot de overdenking kun je de voorbede mailen
naar voorbede@erv.amsterdam
De gebeden worden later hard op uitgesproken in
de viering

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.

Samenzang: Laat het huis gevuld zijn
met G-roots
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.
1

Heer, wees welkom met uw Geest
en doorwaai nu heel het huis.
Kom en maak het 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.

G-roots zingt het lied ‘Get on board’
2x

Lezing: Matheüs 14: 22 t/m 33
22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de
boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de
overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen
had weggestuurd.
23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de
berg op om er in afzondering te bidden. De nacht
viel, en hij was daar helemaal alleen.
24 De boot was intussen al vele stadiën van de
vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de
tegenwind, door de golven geteisterd.
25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar
hen toe, lopend over het meer.
26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen
lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een
spook!’ en schreeuwden het uit van angst.
27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben
het, wees niet bang!’
28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg
me dan dat ik over het water naar u toe moet
komen.’
29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep
over het water naar Jezus toe.
30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was,
werd hij bang. Hij begon te zinken en
schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’
31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep
hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je
getwijfeld?’
32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind
liggen.
33 In de boot bogen de anderen zich voor hem
neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

(Opwekking 623)
Terwijl G-roots het lied ‘Longing for light’ zingt
wordt het licht van Christus ontstoken
Longing for light, we wait in darkness.
Longing for truth, we turn to you.
Make us your own, your holy people,
light for the world to see.
Christ, be our light!
Shine in our hearts.
Shine through the darkness.
Christ, be our light!
Shine in your church gathered today.
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig vol luister,
schijn in de donk're nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
(Nieuwe Liedboek lied 1005)

Gebed om de Geest
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Samenzang: U leert me lopen op het water
met G-roots

And I will call upon Your name
and keep my eyes above the waves
When oceans rise
my soul will rest in Your embrace
for I am Yours and You are mine.

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet,
want uw trouw houdt stand.

Your grace abounds in deepest waters,
your sovereign hand will be my guide.
Where feet may fail and fear surrounds me
You've never failed and You won't start now

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
Geest van God, leer mij te gaan
over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten
kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

So I will call upon Your name
and keep my eyes above the waves
When oceans rise
my soul will rest in Your embrace
for I am Yours and You are mine.
Spirit lead me where my trust
is without borders.
Let me walk upon the waters
wherever You would call me.
Take me deeper than my feet
could ever wander
and my faith will be made stronger
in the presence of my Savior.

4x

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

4x

So I will call upon Your name
and keep my eyes above the waves
When oceans rise
my soul will rest in Your embrace
for I am Yours and You are mine.

You call me out upon the waters,
the great unknown, where feet may fail
and there I find You in the mystery
in oceans deep, my faith will stand.

(Opwekking 789)
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Overdenking Lopen op het water

In de luwte schuilt de waarheid
In de schaduw wacht het licht
In het donker gaan je ogen open
In de moeite van het wachten
Ligt de ruimte, vind je moed
In de stilte gaan je oren open
Hoor je het toch goed

Luisteren naar het lied ‘Over water’ van Jeroen
Zijlstra
Niemand kan op water lopen
Niemand heeft de zee zo lief
Niemand komt op eigen kracht
zijn angst te boven
Niemand wil de zee beproeven
Niemand die er heil in ziet
Niemand wil er in haar zeggingskracht geloven

Anna Suzanna
Loop naar mij toe
Kom over ’t water
Jij weet best wel hoe
Anna Suzanna
Kom, durf het aan
Ik zal je zeggen
Hoe je op kunt staan

Wil je toch jouw angst beheersen
Wil je op het water staan
Weet dan waar je ooit in bent begonnen
Je bent begonnen in het water
En beseft pas veel later
Dat je daar de zee al eens hebt overwonnen

In de luwte schuilt de waarheid
In de schaduw wacht het licht
Na de stilte zijn je oren open
Na de moeite van het wachten
Vind je ruimte, vind je moed
Kun je rustig op het water lopen
Zie je het pas goed

In de luwte schuilt de waarheid
In de schaduw wacht het licht
In de stilte gaan je oren open
In de moeite van het wachten
Ligt de ruimte vind je moed
In het donker gaan je ogen open
Zie je het pas goed

Opdragen van de gebeden

Iemand kon de zee kalmeren
Iemand nam de zee voor lief
Hij liep vooruit op onze stoutste dromen
Jij wilt ook die kunst beheersen
Jij wilt ook op water staan
Maar je bent verblind van angst
nooit ver gekomen

Hardop opdragen van de gebedsmails.
Lichtjes worden door één iemand aangestoken en
tussen de gebeden door beantwoorden wij
gezamenlijk het gebed met de woorden:

Iemand heeft de zee begrepen
Iemand heeft jouw angst verstaan
Iemand is er uit de chaos opgedoken
Hij dorst te lopen op het water
Door die ene wist men later
Dat in diepe nood een hand wordt uitgestoken

Voorganger: zo bidden wij
Allen:
Heer ontferm U
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Stil gebed

U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Samen bidden (staande) 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, Amen

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.
(Nieuwe Liedboek lied 939)
Zegen

G-roots zingt het lied
‘Like a Bridge over Troubled Water’
Collectie voor de ERV
Bij de 2 uitgangen van de kerk is er een collectemandje waarin een bijdrage voor de ERV
gedonneerd kan worden.
Ook via het website is het mogeljk digitaal
een gift over te maken voor de ERV vieringen.
Veel dank voor uw bijdrage en betrokkenheid bij
de ERV in deze corona tijd!
Bankrekening.: NL64 INGB 0000 480570

Mededelingen

Samenzang: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
met G-roots
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
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Samen uit eten?
Je bent van harte welkom om mee te gaan eten in
eetcafé de Bicker , Van der Helstplein 15
(telefoon 020-2218943)
Gezamenlijk vertrek vanaf de kerk om 17.00 uur.
Coördinator: Cees Meynen.

Activiteit voor vrouwen
Wil je voorafgaande aan de
viering een korte wandeling
maken door
Amsterdam of
een museum
bezoeken?
Neem dan
contact op met
Els Mandemaker
06-19818100 /
els@erv.amsterdam of
Nettie Schrama
06-14956993 / nettie@erv.amsterdam

Doe mee met de ERV !
Vul de vacaturelijst in om mee te werken met een
taak die bij jou past! Je kunt dat ook doen via de
website: https://www.erv.amsterdam/doe-mee
of via het e-mailadres van de ERV
info@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).

ERV-promotieteam
Het ERV-promotieteam wil graag aanwezig zijn
bij LHBTi-evenementen in Amsterdam of elders
in het land.
Wil je meer informatie of meewerken
neem dan contact op met:
Erik van der Waal
M: erik@erv.amsterdam
T: 06 51723425

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

Samen borrelen?

Je bent van harte
welkom om mee te
gaan borrelen in de
Reguliersdwarsstraat / Amstel of op het
terras van eetcafė de
Bicker, van der Helstplein 15.
Gezamenlijk vertrek vanaf de kerk.
Coördinator: Dennis de Hoop.

6

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

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

Zanggroep

De zanggroep van de ERV
repeteert 2 keer per maand
en wel op maandag 7 & 21
september van 20.00 tot
21.15 uur (vanaf 19.30 uur
inloop met koffie & thee)
De repetities vinden plaats
bij Cees Meynen, Nieuwe Herengracht 85 C te
Amsterdam (020-6990850).
Iedereen is van harte welkom! Maar voor
deelname aan de zangavond moet iedereen zich
eerst aanmelden bij Henk de Waal, dit in
verband met de corona-afstand!
Coördinator: Henk de Waal (zie foto) Telefoon:
020-6123199 Email: henk@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 september.
De voorganger is dan
Ellen Peersmann uit
Kollum (zie foto).
Vocale medewerking zal
worden verleend door
Irene Vonk uit
Waverveen.
Het thema van de
viering is: heb je zelf lief!

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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