Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 28 november 2021 in de Oranjekerk te Amsterdam.
Algehele leiding: Jeroen Idzenga uit Zwolle.
Overdenking: Marcel Oostenbrink uit Loenen (Veluwe).
Orgelbegeleiding: Henk Doest uit Kampen.
Vocale medewerking: Sanne Kleis-Kok, Suzanne van Groningen,
Arno van Noort, Sanne Peters en Eva Boer.
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam.
Thema

Opzienbarend mooi
Sanne Kleis & Friends openen de viering met
het lied ‘Breathe’

Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.

Woord van welkom

Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.

Onder het zingen van het volgende lied wordt
het licht van Christus ontstoken
Samenzang: Vergeet niet hoe wij heten
Vergeet niet hoe wij heten:
naar U zijn wij genoemd.
Zoudt Gij ons niet meer weten
dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven;
maar zo Gij ons gedenkt;
is er een eeuwig leven,
een ogenblik gegeven
een paasdag die ons wenkt.

(Nieuwe liedboek lied 731)

Samenzang: Vrede van God
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.

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in het heden
bewaart Gij hun bestaan.
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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.

The more you refuse to hear my voice,
the louder I will sing.
You hide behind walls of Jericho,
Your lives will come tumbling.

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.

Deny my place in time,
you squander wealth that's mine.
My light will shine so brightly
It will blind you because there's.

(Opwekking 602 / Evang. Liedbundel 501)

Something inside so strong, so strong
I know that I can make it.
Though you're doing me wrong, so wrong,
You thought that my pride was gone,
oh no Something inside so strong,
oh, something inside so strong.

Wij wensen elkaar de vrede toe.

Brothers and sisters
When they insist we're just not good enough,
well we know better,
just look 'em in the eyes and say:
we're gonna do it anyway,
we're gonna do it anyway.

Gebed om de Geest

(Labi Siffre)
Sanne & Friends zingen het lied ‘So strong’
Schriftlezing: Psalm 139

The higher you build your barriers,
the taller I become.
The further you take my rights away,
The faster I will run.

1 Lord, you have searched me and known me!
2 You know when I sit down and when I rise up;
you discern my thoughts from afar.
3 You search out my path and my lying down
and are acquainted with all my ways.
4 Even before a word is on my tongue,
behold, O Lord, you know it altogether.
5 You hem me in, behind and before,
and lay your hand upon me.
6 Such knowledge is too wonderful for me;
it is high; I cannot attain it.

You can't deny me,
You can't decide to turn your face away,
no matter 'cause there's
Something inside so strong,
I know that I can make it.
Though you're doing me wrong, so wrong,
You thought that my pride was gone,
oh no Something inside so strong,
oh, something inside so strong.

7 Where shall I go from your Spirit?
Or where shall I flee from your presence?
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8 If I ascend to heaven, you are there!
If I make my bed in Sheol, you are there!
9 If I take the wings of the morning
and dwell in the uttermost parts of the sea,
10 even there your hand shall lead me,
and your right hand shall hold me.
11 If I say, “Surely the darkness shall cover me,
and the light about me be night,”
12 even the darkness is not dark to you;
the night is bright as the day,
for darkness is as light with you.

20 They speak against you with malicious intent;
your enemies take your name in vain.
21 Do I not hate those who hate you, O Lord?
And do I not loathe those who rise up against
you?
22 I hate them with complete hatred;
I count them my enemies.
23 Search me, O God, and know my heart!
Try me and know my thoughts!
24 And see if there be any grievous way in me,
and lead me in the way everlasting!

Solozang: Heer, U bent altijd bij mij
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

13 For you formed my inward parts;
you knitted me together in my mother's womb.
14 I praise you, for I am fearfully and wonderfully
made.
Wonderful are your works;
my soul knows it very well.
15 My frame was not hidden from you,
when I was being made in secret,
intricately woven in the depths of the earth.
16 Your eyes saw my unformed substance;
in your book were written, every one of them,
the days that were formed for me,
when as yet there was none of them.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

17 How precious to me are your thoughts, O God!
How vast is the sum of them!
18 If I would count them, they are more than the
sand.
I awake, and I am still with you.
19 Oh that you would slay the wicked, O God!
O men of blood, depart from me!
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Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Een boog in de wolken
als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt:
Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde,
maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig
deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend,
ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven,
als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen,
U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

(Opwekking 518)

Overdenking ‘ Opzienbarend mooi’

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden
van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven,
geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Samenzang: Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi
is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig
deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U:
wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig
deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend,
ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
(Opwekking 770)
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Dienst van de herinnering

De gebedsintenties worden in stilte
aan God opgedragen

Samenzang: U bent mijn schuilplaats

Gebed

U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik eenzaam ben,
steun ik op U. Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Het samen hardop bidden 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 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.

You are my hiding place
You always fill my heart,
with songs of deliverance,
whenever I am afraid I will trust in You
I will trust in You
Let the weak say: I am strong
in the strength of the Lord.
(Opwekking 176 / Evang. Liedbundel 230)

Sanne & Friends zingen het lied
‘Halleluja Adonai’

Het noemen van de namen
Persoonlijke beleving

Samenzang: Jezus leeft in eeuwigheid
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.

Uitnodiging om in liefdevolle herinnering
een lichtje te ontsteken voor een geliefde
bij het gedenkdoek of vooraan in de kerk

Voorbeden
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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:

Na de viering is het mogelijk een persoonlijk
gebed en zegening te ontvangen bij de
voorganger of tweede zegenaar bij het
gedenkdoek.

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)

Mededelingen & collecte

Slotzang: Op U, mijn Heiland blijf ik hopen
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn.
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed.
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt.
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed.
(Nieuwe Liedboek lied 442)

Zegen
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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

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)

Ben je ziek en stel je thuis of in het ziekenhuis
prijs op bezoek, gebed of ziekenzalving, geef dat
dan door aan de coördinator!

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

Volgende viering
Je bent weer van harte welkom in de viering op
zondag 25 december (eerste kerstdag).
De voorganger is dan Kees Goedegebuur
uit Utrecht. De vocale medewerking wordt
verzorgd de mannen van K.L.E.M. uit Nijmegen.
Na de viering is er als alle maatregelen het
toelaten een ‘walking dinner’ .
Aanmelding en betaling (15 euro)
via de website van de ERV:
https://www.erv.amsterdam/kerst

Zanggroep
De zanggroep van de ERV
repeteert twee keer per
maand en wel op de
maandag 6 & 20 december.
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

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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