Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 31 oktober 2021 in de Oranjekerk te Amsterdam.
Algehele leiding: André Martens uit Amsterdam.
Overdenking: Alexander Noordijk uit Monnickendam.
Orgel- en pianobegeleiding: Henk Doest uit Zwolle.
Vocale medewerking: Elise Mannah uit Gouda.
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam.
Thema

#DOESLIEF
Elise Mannah opent de viering met
een lied

Ben ik ontrouw,
Gij zijt immer dezelfde
die Gij steeds was,
dat bewijst Gij ook nu.

Woord van welkom

Great is Thy faithfulness.
Great is Thy faithfulness.
Morning by morning
new mercies I see.
All I have needed
Thy hand has provided,
great is Thy faithfulness,
Lord, unto me.

Samenzang: Lof zij de Heer, groot is uw trouw
Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust
zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
Psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

(Nieuwe Liedboek lied 868 & 885)

Het licht van Christus wordt ontstoken
terwijl Elise Mannah het lied ‘Stem die de stenen
breekt’ zingt.

Lof zij de Heer, Hij omringt
met zijn liefde uw leven.
Heeft u in 't licht als op
adelaarsvleugelen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Stem die de stenen breekt,
tijding in duistere nacht,
stem die in stilte spreekt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw
van omkeer bij U.

Sprak al voor nacht en dag,
voordat ik woorden sprak,
stem die de schepping draagt:
Ik ben nabij, wees niet bang.
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Schriftlezing: Johannes 15: 9 t/m 17

Rondom mij in verdriet,
dichtbij waar ik ook ben,
angst ondermijnt mij niet:
Ik ben het – dat is jouw stem.

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft
liefgehad. Blijf in mijn liefde:
10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn
geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden
van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde
blijf.
11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te
geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.
12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals
ik jullie heb liefgehad.
13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven
voor je vrienden.
14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat
ik zeg.
15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf
weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem
ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb
gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik
jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te
gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je
de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.
17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

(Nieuwe Liedboek lied 918)

Samenzang: Vrede van God
met Elise Mannah
Elise:
Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Allen:
In Jezus' naam, in Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Wij wensen elkaar de vrede toe.
Allen:
Heilige geest, de heilige geest,
De Heilige geest zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Samenzang: Liefde eenmaal uitgesproken
Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Peace of the Lord, the peace of the Lord,
the peace of the Lord be with you.
Peace of the Lord, peace of the Lord,
the peace of the Lord be with you.

Liefde die ons heeft geschapen,
vonk, waarmee Gij zelf ons raakt
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

(Opwekking 602 / Evang. Liedbundel 501)

Gebed om de Geest

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.
Liefde boven alle liefde,
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die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
(Nieuwe Liedboek lied 791)

(Opwekking 705)

Voorbeden
Overdenking #DOESLIEF

Samenzang: Toon mijn liefde
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:

De gebedsintenties worden in stilte aan God
opgedragen
Gebed

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Aansluitend samenzang met Elise Mannah:
Onze Vader in de hemel
Elise:
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in Uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn.

Toon Mijn liefde aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Allen:
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
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Elise:
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.

U bent heilig, heilig, Heilig Heer 2x
Machtig God, zie ons staan,
Neem ons lied als een lofzang aan.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
(Opwekking 60)

Allen:
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met Uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.

Mededelingen & collecte
Elise Mannah zingt het lied ‘Aan de vruchten’

Amen. Amen.

Je hebt van die mensen die alles wel weten;
geen ruimte voor grijs. Nee, alles zwart/wit
Ze prediken ‘liefde’ met wijzende vinger,
ze zeggen precies hoe het zit.

(Nieuwe Liedboek lied 1006)

Samenzang: Voor Uw liefde, Heer Jezus,
dank U wel

Geen betere weg dan die zij belopen;
wie niet doet als hen valt buiten de boot.
Ze heffen het boek en ze zeggen heel stellig:
‘Wij zijn er voor mensen in nood’

Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 2x
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Aan de vruchten herkent men de boom...

Voor uw woord van genade, dank U wel. 2x
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Maar ook ikzelf heb nu op mijn beurt
direct als ik ben mijn oordeel paraat.
Ik wijs naar de mensen die alles wel weten
en dan begint mijn geblaat:
‘Waar is de liefde waar zij over praten,
het gaat toch om doen om leef liefde voor'
Dit klinkt wel heel mooi,
maar voor mij geldt hetzelfde;
nu nog de daad bij het woord
Aan de vruchten herkent men de boom...
Plaats ons met wortel en al aan het water
zodat er vrucht komen zal:

Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God.
Vul ons hart voor altijd,
Met uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Liefde, blijdschap, vrede, geduld vriendelijkheid,
goedheid en trouw, tederheid en zelfbeheersing
vruchten in overvloed.
4

Slotzang: Ere zij aan God, de Vader
MEDEDELINGEN

Glory be to God the Father,
glory be to God the Son,
glory be to God the Spirit,
God Almighty, Three in One!
Hallelujah! Hallelujah!
Glory be to him alone .

De Evangelische Roze
Vieringen (ERV) is een
gemeenschap van gelovigen
die roze vieringen organiseert
voor de LHBTIQ+ community
en iedereen die zich daarmee
verbonden voelt. De
vieringen vinden elke laatste
zondag van de maand plaats.
(behalve in de maand december: eerste kerstdag)

Ere zij aan Hem, wiens liefde
Ons van alle smet bevrijdt,
Eer zij Hem die ons gekroond heeft,
Koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
Ere zij het Lam gewijd.
Ere zij de Heer der eng'len,
Ere zij de Heer der kerk,
Ere aan de Heer der volken;
Aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
Looft de Koning, heel zijn kerk.

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/contact/nieuwsbrief
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

Halleluja, lof, aanbidding
Brengen eng'len U ter eer
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
Lof zij U, der heren Heer!
(Nieuwe Liedboek lied 705)

Zanggroep
De zanggroep van de ERV
repeteert twee keer per
maand en wel op de
maandag 8 & 22 november.
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

Zegen

Na de viering is het mogelijk een persoonlijk
gebed en zegening te ontvangen bij de
voorganger of tweede zegenaar bij het
gedenkdoek.
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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 28 november. De
voorganger is dan Marcel
Oostenbrink uit Loenen
(Veluwe).
Vocale medewerking wordt
verzorgd door Sanne KleisKok uit 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.
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