Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering
op zondag 27 maart 2022 in de Oranjekerk te Amsterdam.
Algehele leiding: André Martens uit Amsterdam.
Overdenking: Alexander Noordijk uit Monnickendam.
Orgelbegeleiding: Bram Biersteker uit Zaandijk.
Vocale medewerking: Shakira Wong uit Deventer.
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam.
Thema

‘Gebroken spiegels’
Orgelmuziek

Tijdend het zingen van het volgende lied wordt
het licht van Christus ontstoken

‘Aan tafel’

Samenzang: Vrede van God
met Shakira

Woord van welkom

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.

Samenzang: O, Here God, kom mij bevrijden
O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt,
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

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.
(Opwekking 602 / Evang. Liedbundel 501)

(Nieuwe Liedboek psalm 43)
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Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 2 Korinthiers 4: 7 - 15
7 Maar wij zijn slechts een aarden pot voor
deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze
overweldigende kracht niet van onszelf komt,
maar van God.
8 We worden van alle kanten belaagd, maar
raken niet in het nauw. We worden aan het
twijfelen gebracht, maar raken niet
vertwijfeld.
9 We worden vervolgd, maar worden niet in de
steek gelaten. We worden geveld, maar gaan
niet te gronde.
10 We dragen in ons bestaan altijd het sterven
van Jezus met ons mee, opdat ook het leven
van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. 11
Voortdurend worden wij levenden omwille van
Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons
sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus
zichtbaar wordt
12 Zo is in ons de dood werkzaam,
en in u het leven.
13Er staat geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen,
daardoor kon ik spreken.’ In datzelfde
vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven
14 en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft
opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken,
zodat wij samen met u voor Hem zullen staan.
15 Dit alles gebeurt dus omwille van u, zodat
Gods goedheid, die zich door steeds meer
mensen verbreidt, ook tot steeds meer
dankzegging leidt, tot eer van God.

Samenzang: Geef vrede Heer
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd.

Overdenking ‘Gebroken spiegels’

(Nieuwe Liedboek lied 1010)
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Luisteren naar het lied ‘Gebroken spiegels’,
gezongen door Elise Mannah

U deelt met mij de maaltijd,
reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter
dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade,
die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genadeben ik vrij;
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Kwetsbaar kind, je schijnt je licht
op smeulend vuur dat in mij zit.
Kind van God, jij laat je licht
0p gebroken spiegels schijnen

(Opwekking 737)

en ik weerkaats. Ik geef het door
Want jouw schijnen gaat mij voor

De viering van de maaltijd van de Heer

en ik brand een kaars in volle wind
met vuur gekregen van een kind.

Lieve kinderen van God,

Samenzang: U nodigt mij aan tafel
U nodigt mij aan tafel,
om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven,
dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte,
ik volg U met ontzag:
een plaats van rust
waar ik U ontmoeten mag.

In het heilig Avondmaal gedenken wij
hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus
in de wereld is gekomen
om ons te verlossen.
Wij vieren en gedenken hoe Hij geleefd heeft
ten bate van anderen,
zonder voorbehoud, ten einde toe.
Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld
tot de dood op het kruis.

U ziet mijn hart en leven,
de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen,
die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten,
verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

Voor ons is Hij gestorven en begraven.
Op de derde dag is Hij opgewekt
uit de doden en nieuw leven heeft Hij gebracht:
verzoening voor allen die gebukt gaan
onder het juk van zonde
en dood. Vele malen heeft onze Heer
gegeten en gedronken met tollenaars en
zondaars, met wie zijn leven wilde delen,
met zijn vrienden,
zoals in die laatste nacht,
toen Hij een teken heeft gesteld
van zijn eindeloze liefde en trouw
en zichzelf gegeven heeft

De beker in uw handen,
neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn,
waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel,
genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd
en wordt gezien.
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als brood voor deze wereld.
Aan hen die Hem zo lief waren
en ook aan ons heeft Hij de opdracht gegeven om
te doen wat Hij gedaan heeft: brood en wijn tot
zijn gedachtenis.

Barmhartige God en Vader,
wij bidden u: zend over ons uw heilige Geest,
opdat wij in brood en wijn deel krijgen aan onze
Heer Jezus Christus,
verenig ons door uw Geest met Hem
die zichzelf voor ons gegeven heeft
en verbind ons met elkaar als leden
van zijn lichaam, tot lof en eer van uw Naam.
Amen.

En zo nodigt Hij ons hier en nu
aan zijn maaltijd, een vreugdemaal
voor heel het volk van God,
Ja, van oost en west, van noord en zuid
zullen de volken der aarde komen
en aanzitten in het koninkrijk van God.
Laat ons dan delen in het feest
dat de Heer voor ons bereid heeft.
Komt en nadert tot deze tafel,
de tafel van de Heer, waar het brood ons zal
verzadigen en de wijn ons hart verheugt.

Nodiging: de 2 team stellen zich op tijdens het
zingen van het lied ‘Eet het brood met Mij’.
Samenzang: Eet het brood met Mij
Eet het brood met Mij, drink de wijn met Mij.
Tussen de vleugels van de Cherubim,
deel het maal met Mij. 2x

Gebed

Wij aanbidden U, wij aanbidden U.
Tussen de vleugels van de Cherubim,
aanbidden wij U. 2x

Gezegende God, alle dingen
die wij ontvangen, komen uit uw hand.
Alles waar wij op hopen,
U doet het ons toekomen.
Alles waar wij ons over verheugen,
het is ons door U gegeven.
Alle dingen die wij vragen:
U zult erin voorzien. Amen.

Ik ontmoet jou daar,Ik ontmoet jou daar.
Tussen de vleugels van de Cherubim,
daar ontmoet Ik jou. 2x
(Opwekking 318

Instellingswoorden

Uitdelen van brood en wijn

In de nacht waarin de Heer Jezus
werd uitgeleverd, nam Hij een brood,
sprak de dankzegging uit,
brak het en zei:
Dit is mijn lichaam voor U,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Bij het naar voren
komen (via het
middenpad) om brood en
wijn en/of een zegen te
ontvangen, is er de
mogelijkheid om een
gebedsbriefje
in de gebedsschaal te leggen.
De gebedsintenties zullen in stilte aan God
worden opgedragen.
Tijdens de maaltijd van de Heer zingt shakira
zachtjes een aantal liederen en sluit de maaltijd
al zingend af.

Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd
afgelopen was en Hij zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
doet dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn
gedachtenis.
Gebed om de Geest
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Afkondiging van het overlijden van
Jaap Uitterdijk

Samenzang: Heer, ik prijs uw grote naam
Heer, ik prijs uw grote Naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan,
die mij redding bracht en leven.

Samenzang: Ik zie een poort wijd open staan
Ik zie een poort wijd openstaan,
waardoor het licht komt stromen,
van 't kruis waar 'k vrijlijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote Naam.

Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open, ook voor mij.
Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij.
(Joh. de Heer 140)

Lord, I lift your Name on high.
Lord, I love to sing your praises.
I’m so glad you’re in my life.
I’m so glad you came to save us.

Voorbeden
De gebeden worden aan God opgedragen door
het opheffen van de gebedsschaal.

You came from heaven to earth
to show the way.
From the earth to the cross
my debt to pay.
From the cross to the grave,
from the grave to the sky.
Lord, I lift your Name on high.

Stil gebed
Het samen bidden van het ‘Onze Vader’
(Staande en als teken van verbondenheid: je rechterhand op
de schouder van de persoon naast je.)

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 ook wij 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,
Amen.

(Opwekking 430 / Evang. Liedbundel 342)

Mededelingen & collecte
Voor de digitale collecte: scan de QR-code
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Samenzang: U, zij de glorie

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

U, zij de glorie,opgestane Heer.
U, zij de victorie,U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U, zij de glorie,opgestane Heer.
U, zij de victorie,U zij alle eer!
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 thy body lay.
Thine be the glory, risen, conquering Son,
endless is the victory thou o'er death hast won.

Zanggroep
De zanggroep van de ERV
repeteert twee keer per
maand en wel op de
maandag 4 & 18 april
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

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,opgestane Heer.
U, zij de victorie,U zij alle eer!
(Nieuwe Liedboek lied 634)

Zegen

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)
Wie een e-mailadres heeft, kan elke maand de
ERV-Nieuwsbrief ontvangen: daarin staat alle
informatie over de komende viering.

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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Volgende viering
Je bent weer van harte welkom in de viering op
zondag 24 april. (30 jaar ERV) De voorganger is
dan Jurjen ten Brinke uit Amsterdam.

Kaarten voor zieken
kaarten voor de zieken worden op dit moment
verzorgd door Gert Verbree, de coördinator van
het pastorale team: een blijk van meeleven
wordt altijd zeer gewaardeerd.

30 jaar ERV- Liefde is de Bron
Dit jaar bestaat de Evangelische Roze Vieringen
30 jaar. Al dertig jaar lang ervaren we dat Gods
liefde de bron is waar wij uit putten en dat vieren
wij. We vieren dat Zijn liefde ons al 30 jaar samen
brengt, dat in die liefde iedereen voor Hem gelijk
is en dat die liefde onvoorwaardelijk is voor elke
LHBTQ-er en hetero.
Op verschillende momenten staan we dit jaar
extra stil bij het jubileum. Nieuw is dat we met de
ERV het land ingaan. In augustus hebben we
geen viering in Amsterdam maar in Zwolle. Om
daar de Bron van liefde voor te leven en uit te
delen.
Belangrijke data zijn:
• 24 april ERV jubileum viering in
Amsterdam
• 31 juli ERV-Pride viering in Amsterdam
• 28 augustus ERV-pride jubileum viering in
Zwolle
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