Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zaterdag 25 december 2021 in de Oranjekerk te Amsterdam
Algehele leiding: Els Mandemaker uit Diemen
Overdenking: Kees Goedegebuur uit Utrecht
Vocale & muzikale medewerking: De mannen van K.L.E.M.
uit Rotterdam & Nijmegen
Organist: Marinus Schouten uit Amsterdam
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam
Thema

Reikhalzend verlangen
Samen openen we deze viering met het
zingen van ‘Stille nacht, heilige nacht’.
De mannen van K.L.E.M. zingen de 1ste strofe,
daarna wij allen vers 2 & 3.

Woord van welkom
_________________________________

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.

Onder het zingen van het volgende lied
wordt het licht van Christus ontstoken.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Samenzang ‘Komt allen tezamen’
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!

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!

O come, all ye faithful,
Joyful and triumphant,
o come, ye, o come, ye to Bethlehem.
Come and behold him,
born the King of angels.

(Liedboek 483)
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O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.

Dat weerklinkt de hemel door,
Zingt met algemene stem
Voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen d’eer
Van de nieuw geboren Heer!

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!

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 angelic host proclaim:
‘Christ is born in Bethlehem’
Hark! The herald angels sing:
‘Glory to the newborn King.’

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!

Christ, by highest heav’n adored,
Christ, the everlasting Lord,
Late in time behold him come.
Offspring of a virgin’s womb.
Veiled in flesh the Godhead see;
Hail, the incarnate deity!
Pleased as man with us to dwell,
Jesus, our Emmanuel!
Hark! The herald angels sing:
‘Glory to the newborn King.’

(Nieuw Liedboek 477)

Wij wensen elkaar de vrede van God toe

Lof aan U die eeuwig leeft
En op aarde vrede geeft.
Gij die ons geworden zijt
Taal en teken in de tijd,
Al uw glorie legt Gij af
Ons tot redding uit het graf,
Dat wij ongerept en rein
Nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen d’eer
Van de nieuw geboren Heer!
Samenzang: Hoor, de eng’len zingen d’eer

(Nieuw Liedboek 481)

Hoor, de eng’len zingen d’eer
Van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,

Gebed om de Geest
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De mannen van K.L.E.M. zingen voor ons
‘Er is een roos ontloken’

opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van
de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd
zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal
hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal
betekent ‘God met ons’. 24 Jozef werd wakker en
deed wat de engel van de Heer hem had
opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw,
25 maar hij had geen gemeenschap met haar
voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem
de naam Jezus.

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.
Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
yoen Gabriel haar groette
in 't midden van de tijd.
Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

De mannen van K.L.E.M. zingen voor ons:
‘I’ll run to you’
A light in the room
It was you who was standing there
Tried it was true
As your glance met my stare.
But your heart drifted off
Like the land split by sea
I tried to go, to follow,
To kneel down at your feet

(Liedboek 473)

Schriftlezing 1: Mattheus 1: 18-25

I'll run, I'll run
I'll run run to you
I'll run, I'll run
I'll run run to you

18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt.
Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt
aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze
zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 Haar
man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde
haar niet in opspraak brengen en dacht erover
haar in het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit
overwoog, verscheen hem in een droom een
engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van
David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te
nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt
door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren.
Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk
bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd

I've been settling scores
I've been fighting so long
But I've lost your war
And our kingdom is gone
How shall I win back
Your heart which was mine
I have broken bones and tattered clothes
I've run out of time
3

I'll run, I'll run
I'll run, run to you
I'll run, I'll run
I'll run, run to you, oh

you, when they spoke of the things that have now
been told you by those who have preached the
gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven.
Even angels long to look into these things.

I will break down the gates of heaven
A thousand angels stand waiting for me
Ooh take my heart (take my heart)
And I'll lay down my weapons
Break my shackles to set me free

Overdenking ‘Reikhalzend verlangen’

De mannen van K.L.E.M. zingen ‘Mary did you
know’

I'll run, I'll run
I'll run run to you
I'll run (I'll run), I'll run (I'll run)
I'll run run to you

Mary, did you know that your baby boy
Would one day walk on water?
Mary, did you know that your baby boy
Would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy
Has come to make you new?
This child that you delivered, will soon deliver you

(versie: Pentatonix)

Mary, did you know that your baby boy
Will give sight to a blind man?
Mary, did you know that your baby boy
Will calm the storm with his hand?

Schriftlezing 2: 1 Peter 1: 6-12
6
In this you greatly rejoice, though now for
a little while you may have had to suffer grief in
all kinds of trials. 7These have come so that your
faith—of greater worth than gold, which perishes
even though refined by fire—may be proved
genuine and may result in praise, glory and honor
when Jesus Christ is revealed. 8Though you have
not seen him, you love him; and even though you
do not see him now, you believe in him and are
filled with an inexpressible and glorious joy, 9for
you are receiving the goal of your faith, the
salvation of your souls.
10
Concerning this salvation, the prophets, who
spoke of the grace that was to come to you,
searched intently and with the greatest care,
11
trying to find out the time and circumstances to
which the Spirit of Christ in them was pointing
when he predicted the sufferings of Christ and
the glories that would follow. 12It was revealed to
them that they were not serving themselves but

Did you know that your baby boy
Has walked where angels trod?
When you kiss your little baby
You kiss the face of God
Mary, did you know?
Mary, did you know?
Mary, did you know? Did you know?
Mary, did you know? Mary, did you know?
Mary, did you know? Mary, did you know?
Mary, did you know? Mary, did you know?
The blind will see, the deaf will hear
The dead will live again
The lame will leap, the dumb will speak
The praises of the Lamb
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Mary, did you know that your baby boy
Is Lord of all creation?
Mary, did you know that your baby boy
Would one day rule the nations?
Did you know that your baby boy
Is heaven's perfect Lamb?
That sleeping child you're holding is the great,
I Am

De mannen van K.L.E.M. zingen voor ons:
‘O Holy Night’
O Holy Night!
The stars are brightly shining
It is the night of the dear Savior's birth!
Long lay the world in sin and error pining
Till he appear'd and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary soul rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn!
Fall on your knees
Oh hear the angel voices
Oh night divine
Oh night when Christ was born
Oh night divine
Oh night divine

Mary, did you know? (Mary, did you know?)
Mary, did you know? (Mary, did you know?)
Mary, did you know? Oh
(Songwriters: Greene Lee Rufus / Lowry Mark Alan)

Persoonlijke beleving

Led by the light of Faith serenely beaming
With glowing hearts by His cradle we stand
So led by light of a star sweetly gleaming
Here come the wise men from Orient landThe
King of Kings lay thus in lowly manger
In all our trials born to be our friend

Voorbeden & stil gebed
Laten we samen staande hardop het ‘Onze
Vader’ bidden
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.

Truly He taught us to love one another
His law is love and His gospel is peace
Chains shall He break for the slave is our brother
And in His name all oppression shall cease
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise His holy name
(Author: Adolphe Adam)

Mededelingen

Samenzang: Go tell it on the mountain
Go, tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
That Jesus Christ is born
While shepherds kept their watching
O'er silent flocks by night
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Behold throughout the heavens
There shone a Holy light

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.

Go, tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
That Jesus Christ is born
The shepherds feared and trembled
When, lo! Above the Earth
Rang out the angel chorus
That hailed our Savior's birth

(Evangelisch Liedboek 101)

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

Go, tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
That Jesus Christ is born
Down in a lowly manger
Our humble Christ was born
And brought us all salvation
That blessed Christmas morn
Go, tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
That Jesus Christ is born
That Jesus Christ is born
(Songwriters: Arr'd Ruth Elaine Schram / Spiritual / Lyrics John
W. Work Jr.)

Zegen

Samenzang: Ere zij God
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.
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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

MEDEDELINGEN
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 31 januari 2022 in de Oranjekerk te
Amsterdam.
De voorganger is dan Gert van de Meeberg uit
Nieuw-Vennep.
De vocale medewerking wordt verzorgd door ons
eigen ERV koor met ondersteuning van JanCornelis Blokhuis 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.

Zanggroep
De zanggroep van de ERV
repeteert twee keer per maand
en wel op de maandagavond.
Voor januari 2022 zijn dat de
10de en de 23ste.
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
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