Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op vrijdag 25 december 2020 in de Oranjekerk,
Tweede van der Helststraat 1-3 te Amsterdam.
Algehele leiding: André Martens uit Amsterdam
Overdenking: Cor Ofman 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
Thema

‘Het woord is mens geworden’
De hemelse eng'len
riepen eens de herders
Weg van de kudde naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons
met eerbied'ge schreden.
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die Koning!

Lied:
Joy to the world - Choir of King’s College
https://youtu.be/th4vXeuP6zo

Woord van welkom

O, Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe
Neem onze liefd' in genade aan
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning!

Lied: Komt allen tezamen – Nederland Zingt
https://youtu.be/JfhbQGuSOuM
De kaarsen worden aangestoken op de liturgische
tafel

(Nieuwe Liedboek lied 477)
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die Koning!

Wij wensen elkaar de vrede
van God toe
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14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons
gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij
hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van
de enige Zoon van de Vader.
15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep:
‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer
dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn
overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt.
17 De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid
en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.
18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige
Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de
Vader rust, heeft hem doen kennen.

Gebed om de Heilige Geest

Lied: All is well – Michael W. Smith & Carry
Underwood
https://youtu.be/thotoEXt42E

Lied: Hark, the Herald Angels Sing / Hoor, de
eng’len zingen d’eer- opname Nederland zingt
met Kamper Jongenskoor
https://youtu.be/6Jeq6GwOqmQ

Lezing Johannes 1: 1 t/m 18
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij
God en het Woord was God. 2 Het was in het
begin bij God.
3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets
ontstaan van wat bestaat.
4 In het Woord was leven en het leven was het
licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar
macht gekregen.
6 Er kwam iemand die door God was gezonden;
hij heette Johannes.
7 Hij kwam als getuige, om van het licht te
getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven.
8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te
getuigen van het licht:
9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar
de wereld kwam.
10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door
hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet.
11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van
hem waren hebben hem niet ontvangen.
12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam
geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om
kinderen van God te worden.
13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet
uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een
man, maar uit God.

Hark! the herald angels sing:
‘Glory to the newborn King!
Peace on earth and mercy mild
God and sinners reconciled.’
Joyful, all ye nations, rise,
join the triumph of the skies
with the angelic host proclaim
Christ is born in Bethlehem
Hark! The herald angels sing:
‘Glory to the newborn King’.
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Christ, by highest heaven adored
Christ, the everlasting Lord
Late in time behold him come
Offspring of the Virgin's womb
Veiled in flesh the Godhead see
Hail the incarnate Deity
Pleased as man with man to dwell
Jesus, our Emmanuel!
Heil de Vorst der eeuwigheid,
Zonne der gerechtigheid!
Van zijn vleug'len dalen neer,
licht en leven altijd weer.
Lof U, die Uw glorie deed,
schuilen in het aardekleed,
opdat wij, van zonde rein,
nieuwgeboren zouden zijn.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
(Nieuwe Liedboek lied 483)

Hoor de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Voorbeden

(Nieuwe Liedboek lied 481)

Opdragen van de gebedsintenties
Stil gebed

Overdenking ‘Het woord is mens geworden’

Het ‘Onze Vader’
(Staande en als teken van verbondenheid: je rechterhand op de schouder van
de persoon naast je)

Lied Stille nacht- Lucas Kramer en Pearl
Jozefzoon
https://youtu.be/TWQmYCjFzMs

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

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer.
Hij, der schepselen Heer.
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en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.

Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geeft Hem glorie
in alle eeuwigheid.

Lied Licht in de nacht- Nederland Zingt
https://youtu.be/wbVxt8qIJBQ

(Opwekking 527)

Mededelingen & collecte

Lied Ere zij God- Nederland Zingt
https://youtu.be/-m2gxOU7vX4
Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
bij de mensen van zijn welbehagen.
Ere zij God in de hoge.
Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
Vrede op aarde, vrede op aarde,
bij de mensen, bij de mensen
van zijn behagen,
bij de mensen van zijn behagen,
zijn welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
bij de mensen van zijn welbehagen.
Amen, amen.

Licht in de nacht:
een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn
lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen,
stralend breekt die heldere morgen aan.
Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen;
o nacht vol licht,
o nacht dat Jezus kwam.
Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen;
o nacht vol licht,
o nacht dat Jezus kwam.
Wat Hij ons leert is geven om een ander,
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt
verbreekt Hij alle banden,
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart, en dwars door onze tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geeft Hem glorie
in alle eeuwigheid.

(Evang. Liedbundel 101)

Zegen
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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

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

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

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

Je bent weer van harte
welkom in de viering op
zondag 31 januari 2021
in de Oranjekerk,
tweede van der
Helststraat 1-3
De voorganger is dan
Tim Vreugdehil (zie

foto) uit Amsterdam.
Vocale medewerking zal worden verzorgd door
G-roots uit Veenendaal.

Waal (zie foto)
Telefoon: 020-6123199
Email: henk@erv.amsterdam

Werk mee met de ERV !
Wil je meewerken aan de vieringen in de vorm
van bijbellezing, gebeden, ontvangst bij de kerk
of op een andere manier een bijdrage leveren
binnen de organisatie, ga dan naar
https://www.erv.amsterdam/doe-mee of geef
het door via info@erv.amsterdam.
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