Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 29 augustus 2021 in de Oranjekerk te Amsterdam.
Algehele leiding: Andrė Martens uit Amsterdam.
Overdenking: Jochem Stuiver uit Maarssen.
Pianobegeleiding en vocale medewerking: Marco Hoorn uit Urk.
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam.
Thema

‘Suppen door de schepping’
Voorbeden kun je (ook tijdens de viering) mailen naar: voorbede@erv.amsterdam
Je kunt ook het voorbedeformulier invullen op https://www.erv.amsterdam/voorbede
Marco Hoorn opent de viering met het lied:
God of the moon and stars

God of the refugee
God of the prisoner and the free
God of our doubt and certainty, I come to you

God of the moon and stars
God of the gay- and singles bars
God of the fragile hearts we are, I come to you
God of our history, god of the future that will be
What will you make of me, I come to you

God of our joy and grieve
God of the lawyer and the thief
God of our faith and unbelief, I come to you
God of the wounds we bear
God of the deepest dreams we share
God of our unspoken prayer, I come to you

God of the meek and mild,
God of the reckless and the wild
God of the unreconciled, I come to you
God of our life and death
God of our secrets unconfessed
God of our every breath, I come to you

God of a world that's lost
God of the lonely cross
God who has come to us, I come to you
(Tekst Kees Kraayenoord)

God of the rich and poor
God of the princess and the whore
God of the ever open door, I come to you
God of the unborn child
God of the pure and undefiled
God of the pimp and paedophile, I come to you

Woord van welkom

Samenzang: Dit is een morgen

God of the war and peace
God of the junkie and the priest
God of the greatest and the least, I come to you

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
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Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.
(Tekst A.F. Troost / melodie
Nieuwe liedboek lied 981)

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Samenzang: God zij geprezen met ontzag

(Nieuwe Liedboek lied 216)

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Gebed om de Geest

Samenzang: Kyrieleis, heb medelijden

(Liedboek psalm 68: 7))

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.

Schriftlezing: Matthew (Matteüs) 6: 24 - 34
24 “No one can serve two masters. Either you will
hate the one and love the other, or you will be
devoted to the one and despise the other. You
cannot serve both God and money.
25 “Therefore I tell you, do not worry about your
life, what you will eat or drink; or about your
body, what you will wear. Is not life more than
food, and the body more than clothes?
26 Look at the birds of the air; they do not sow or
reap or store away in barns, and yet your heavenly
Father feeds them. Are you not much more
valuable than they?
27 Can any one of you by worrying add a single
hour to your life?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.
Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht hoe konden wij zo bruut ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?
Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?
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Overdenking ‘Suppen door de schepping’

28 “And why do you worry about clothes? See how
the flowers of the field grow.
They do not labour or spin.
29 Yet I tell you that not even Solomon in all his
splendour was dressed like one of these.
30 If that is how God clothes the grass of the field,
which is here today and tomorrow is thrown into
the fire, will he not much more clothe you—you
of little faith?
31 So do not worry, saying, ‘What shall we eat?’ or
‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’
32 For the pagans run after all these things, and
your heavenly Father knows that you need them.
33 But seek first his kingdom and his
righteousness, and all these things will be given
to you as well.
34 Therefore do not worry about tomorrow, for
tomorrow will worry about itself. Each day has
enough trouble of its own.

Marco Hoorn zingt het lied:
In dageraad en duisternis
In ‘t wuivend graan, zie ik een hand
die onze aarde streelt.
In de oceaan voel ik een kracht
die door de golven speelt.
En de vulkaan verbergt zijn vuur,
In een geheimenis.
Overal, is Hij die is
In dageraad en duisternis
Overal, is Hij die is
In dageraad en duisternis is Hij die is.
In het heelal zie ik een naam
tussen de sterren staan.
In ‘t diepste dal voel ik een adem
langs mijn lichaam gaan.
Een ijskristal glanst als een spiegel,
met Zijn beeltenis.

Samenzang: Zoek eerst het koninkrijk van God
Zoek eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit allen krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

Overal, is Hij die is
In dageraad en duisternis
Overal, is Hij die is
In dageraad en duisternis is Hij die is.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

In de woestijn proef ik
een troostende aanwezigheid,
Een eeuwig zijn de diepe stilte
van alwetendheid.
Dan word ik klein en buig mij neer,
voor zoveel Majesteit!

Ask and it shall be given unto you,
seek and ye shall find.
Knock and it shall be opened unto you,
hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu,
hallelujah.
(Opwekking 40 / Evang. Liedbundel 58)

Overal, is Hij die is
In dageraad en duisternis
Overal, is Hij die is
In dageraad en duisternis is Hij die is.
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Samenzang: Zie ik de sterren aan de hemel
staan

Overal, is Hij die is
In dageraad en duisternis
Overal, is Hij die is
In dageraad en duisternis is Hij die is.

Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan,
is het of de nacht mij noemt,
de naam van een machtig God.
Deze God die aard’ en hemel schiep,
is dezelfde God die mij eens riep,
uit het duister tot zijn heerlijk licht,
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag
en die zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in zijn hand bewaart,
hoe groot is God voor mij.

Opdragen van de gebeden

Zie ik ‘s morgens weer de zon opgaan,
in het veld de bloemen open gaan,
is het of de dag mij noemt,
de naam van een machtig God.

Gebedsintenties
Staand bidden wij samen het Onze Vader

Deze God die aard’ en hemel schiep…

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.

Zie ik straks de hemel open gaan,
komt daar Israëls Messias aan,
zal Zijn voet op de Olijfberg staan,
roep ik dan Zijn Naam.
Deze God die aard’ en hemel schiep,
is dezelfde God die mij eens riep,
uit het duister tot zijn heerlijk licht,
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag
en die zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in zijn hand bewaart,
hoe groot is God voor mij.
(Youth for Christ 203)
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Samenzang: U die mij geschapen heeft

Then sings my soul my Savior, God, to Thee:
How great Thou art,
how great Thou art.

U die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God,
in voor- en tegenspoed,
uw liefde
doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil `k danken hoe ik mij ook voel,
en U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

(Opwekking 407 / Evang. Liedbundel 374)
Zegen

I was made to praise You,
I was made to glorify your name,
in every circumstance
to find a chance to thank You.
I was made to love You,
I was made to worship at your feet
and to obey You, Lord,
I was made for You.

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).

(Opwekking 355 / Evang. Liedbundel 315)
Mededelingen

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
Bankrekening: NL64 INGB 0000 480570

Samenzang: Hoe groot zijt Gij
Marco Hoorn zingt de coupletten,
de gemeente het refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Then sings my soul my Savior, God, to Thee:
how great Thou art,
how great Thou art.
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Volgende viering
Je bent weer van harte welkom
in de viering op zondag 26
september
De voorganger is dan Wielie
Elhorst uit Amsterdam.
Vocale medewerking wordt
verzorgd door Leger des Heils
zangers.

Zanggroep
De zanggroep van de ERV
repeteert r twee keer per
maand en wel op de
maandag6 & 20 september.
Locatie: Korpszaal van het
Leger des Heils, Oude Zijds 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

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.

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!
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