Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag27 juni 2021 in de Oranjekerk te Amsterdam
Algehele leiding: Els Mandemaker uit Diemen
Overdenking: ds.Nynke Dijkstra-Algra uit Houten
Lezing: Nettie Schrama uit Roodhuis
Orgelbegeleiding: Bram Biersteker uit Zaandam
Vocale medewerking: G-roots uit Veenendaal
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam
Thema

‘Uw Koninkrijk kome’
Voorbeden kun je (ook tijdens de viering) mailen naar: voorbede@erv.amsterdam
Je kunt ook het voorbedeformulier invullen op https://www.erv.amsterdam/voorbede
G-roots zingt: Joyful joyful
Joyful, Joyful, Lord, we adore Thee
God of glory, Lord of love
Hearts unfold like flowers before Thee
Hail Thee as the sun above
Melt the clouds of sin and sadness
Drive the dark of doubt away
Giver of immortal gladness
Fll us with the light
Fill us with the light
Oh, fill us with the light of day
Joyful, Joyful, Lord, we adore Thee
An' in my life, I put none before Thee
'Cause since I was a youngster
I came to know
That you was the only way to go
So I had to grow an' come to an understandin'
That I'm down with the King so now I'm
demandin'
That you tell me who you down with, see
Cuz all I know is that I'm down with G-O-D
You down with G-O-D?
(Yeah, you know me)
You down with G-O-D?

(Yeah, you know me)
You down with G-O-D?
(Yeah, you know me)
Who's down with G-O-D?
(Everybody)
The mighty, mighty chorus
Which the morning stars begun
The Father of love is reigning over us
What have you done for Him lately?
Ooh, ooh, ooh yeah
What have you done for Him lately?
He watches over everything
So we sing
Joyful, Joyful, Lord, we adore Thee
God of glory,Lord of love
Hearts unfold like flowers before Thee
Hail Thee as the sun above

Melt the clouds of sin, sin and sadness
Drive the dark of doubt away
Drive it away
Giver of immortal gladness
Fill us, Fill us with the light of day,
Lord, fill us
Fill us, oh we need You, lord we need you
Fill us, yeah oh, oh yeah, fill us
Fill us, with the light of day, Lord

Woord van welkom

Tijdens het zingen van het volgende lied worden
de kaarsen op het altaar ontstoken.
G-roots zingt: Al wat ik ben
Al wat ik ben,
Leg ik in uw hand,
Ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
In de palm van uw hand,
Ik ben van U voor eeuwig.
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
De reden dat ik zing,
Bent U alleen.
Zo wandel ik heel dicht aan uw zij,
Ook in mijn pijn Vertroost U mij.
En ik vertrouw op wat U belooft,
Uw woord staat vast
Voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
De reden dat ik zing
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
De reden dat ik zing
Bent U alleen.
Ik aanbid U,
Ik aanbid u, Heer.
Ik aanbid U,
Ik aanbid u, Heer.
Ik aanbid U
Ik aanbid u Heer
Ik aanbid U
Ik aanbid u Heer
Ik vertrouw U
Ik vertrouw op U
Ik vertrouw U
Ik vertrouw op U
Jezus ik geloof in U
Jezus ik vertrouw op U
En de reden dat ik leef
De reden dat ik zing
Jezus ik geloof in U
Jezus ik vertrouw op U
En de reden dat ik leef
De reden dat ik zing
Bent u alleen
(Opwekking 697)

Samen met G-roots zingen wij elkaar de vrede
van God toe
Ik wens jou vrede, gegroet ben jij
en wie je ook bent, wees welkom hier.
Gegroet ben jij, gegroet ben jij
ik wens jou vrede, gegroet ben jij,
gegroet ben jij, gegroet ben jij,
en wie je ook bent, wees welkom hier.
(Zangen van zoeken en zien 99)
Gebed om de Geest van God

Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
(Liedboek psalm 8b;
tekst & melodie: Rikkert Zuiderveld)
Tweede lezing: Mark 1: 14t/m 20
14 After John was put in prison, Jesus went into
Galilee, proclaiming the good news of God.
15 “The time has come,” he said. “The kingdom of
God has come near.
Repent and believe the good news!”

De eerste lezing Psalm 8b wordt gezongen door
G-roots: Zie de zon, zie de maan
Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterrren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

16 As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he
saw Simon and his brother Andrew casting a net
into the lake, for they were fishermen.
17 “Come, follow me,” Jesus said, “and I will send
you out to fish for people.”
18 At once they left their nets and followed him.
19 When he had gone a little farther, he saw
James son of Zebedee and his brother John in a
boat, preparing their nets.
20 Without delay he called them, and they left
their father Zebedee in the boat with the hired
men and followed him.

G-roots zingt:Ubi caritas
Ubi caritas et amor.
Ubi caritas, Deus ibi est.
Live in charity
and steadfast love.
Live in charity;
God will dwell with you.
Daar waar liefde heerst en vrede,
daar waar liefde heerst,
daar is God met ons.
Live in charity
and steadfast love.
Live in charity;
God will dwell with you.
Daar waar liefde heerst en vrede,
daar waar liefde heerst,
daar is God met ons.

Overdenking„Uw Koninkrijk kome’

G-roots zingt: Zoekt eerst het koninkrijk van
God
Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit allen krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
hallelujah, hallelu, halleluja.
(Opwekking 40 / Evang. Liedbundel 58)

Opdragen van de gebeden
Gebedsintenties
Staande bidden wij samen 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 wij ook 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.

G-roots zingt: Jezus leeft in eeuwigheid
Mededelingen
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn shalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn shalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn shalom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
(Opwekking 71 / Evang. Liedbundel 411)

Samen met G-roots zingen wij:
U zij de Glorie
Thine be the glory, risen,
conquering Son,
endless is the victory
thou o-er death hast won;
Angels in bright raiment
rolled the stone away,
kept the folded grave-clothes
where the body lay.
Thine be the glory, risen,
conquering Son, endless is the victory
Thou o-er death has won.
Licht moge stralen in de duisternis,
Nieuwe vrede dalen
Waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven
In het nieuwe licht,
Wil het woord ons geven
dat hier vrede sticht:
U zij de glorie opgestone Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
(Nieuw Liedboek 634)

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 r twee keer per
maand en wel op de
maandag 5 & 19 juli.
Locatie: Korpszaal van het
Leger des Heils, OudeZijds Achterburgwal 45.
Kom je voor de eerste keer meld je dan even aan
bij de coördinator van de zanggroep.
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 25 juli
De voorganger is
dan Jolanda
Molenaar uit
Steenwijk.

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.

