Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam
Oecumenische Roze Viering
zondag 4 september 2016 om 15.00 uur
THEMA

“ R.S.V.P. ”

Voorganger: een ons bevriende rk pastor

Paradijskerk
Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam

Gedachten voor de zondag

Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des Heren.
(Uit psalm 92 (NLB) tekst Willem Barnard)

Aarzeling
Hoe kun je aarzelen?
Waag het erop!
Neem alle risico’s!
Trek je de mening van anderen,
van die stemmen, niet meer aan.
Doe het moeilijkste dat er op de
wereld bestaat. Wees jezelf.
Zie de waarheid onder ogen.
Katherine Mansfield (1888-1923)

Bij de voorplaat: zie ook pagina 13
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Orgelspel
Welkomstwoord door de Oecumenische Roze Vieringen Rotterdam

(Wij gaan staan)
Lied 1:

(Vol van verwachting zijn wij gekomen)
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Stilte en bemoediging

Gebed om toenadering
Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer,
Gemeente:

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

V

Hoor ons aan, Eeuwige God,

G

hoor naar ons bidden!

V

Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,

G

blijf ons niet verborgen!

V

Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.

G

Gij, Heer, vergeef ons!

V

Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,

G

geef ons uw genade!

V

Breng ons in het reine
met U en met elkaar.

G

Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen.

(Wij gaan weer zitten)

1ste Lezing uit (Oude Testament): JESAJA 55: 1 – 9 (WB-95)
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Lied 2:

(De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan)

2. Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal 't feestlijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

3. Op deze berg neemt Hij de sluier weg
waar alle volkeren mee zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.

4. Wij treden aan het ontoeganklijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven-zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.

5. En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood
tot overwinning en van alle ogen
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood
gaat stralend op, een opgang uit den hoge.
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6. Dit zeiden zijn profeten in zijn geest;
de bankring van de dood zal zijn gebroken,
de smaad van Israël wordt uitgewist;
zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken.

2de Lezing uit (Nieuwe Testament):

LUCAS 14: 15-24 (WB-95)

Lied 3: evangelie-acclamatie
(Gelukkig die het woord hoort en het beleeft)

Overweging

” R.S.V.P.“

Muzikaal intermezzo (organist)
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Heilige Chaos

U kunt naar keuze:


een lichtje aansteken bij de Maria Icoon



een voorbede schrijven waar u ons gebed voor vraagt



ruimte om samen met de voorganger
God om een individuele zegen te vragen



stil zijn… (en luisteren naar het muzikaal intermezzo)

Voorbeden afgewisseld met gezongen acclamatie
Lied 4: (Taizé)
(we zingen de acclamatie 2x per gebedsoproep)

(Daar waar vriendschap is en liefde,
daar waar vriendschap is, daar is God)
Aankondiging van de Collecte
Tijdens de collecte intermezzo (organist)
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Viering van de Maaltijd
Lied 5: (Als wij weer het brood gaan breken)

2. Als wij van de feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft.
3. Als wij samen in de kring staan
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.
4. Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan voor hem te roepen
die geen stem meer over heeft.
5. Als wij zo de toekomst vieren
die Gij, Heer ons geeft,
leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelfs geen morgen heeft.

8

Inleiding en nodiging door de voorganger
om in een kring om het altaar te komen staan.

We bidden gezamenlijk het Onze Vader (hand in hand)

Wij wensen elkaar: ”De vrede van Christus”

Moment om te delen (met Wijn en Brood)

“… wordt de geschiedenis van
God met de mensen
In herinnering geroepen
waaronder de bruiloft
te Kana en de
broodvermenigvuldiging.”

Muziek tijdens de deling
(Wij gaan weer naar onze zitplaats)

Slotgebed
(Hierna gaan wij staan voor de zegen)
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Zegen lied 6: wij zingen gezamenlijk
(De Levende zegene en behoede u)
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Slotlied Lied 7:

(Ga met God en Hij zal met je zijn)

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Afscheid voorganger aan de deur

Wij nodigen u uit voor een gezellig samenzijn na de dienst
(Er is gelegenheid om koffie, thee, fris of een wijntje te drinken in De Ark
naast de kerk)

Aan deze dienst werken mee:
voorganger
organist
ontvangst
welkom
1ste lezing
2de lezing
lichtjes delen
voorbeden
moment om te delen
aankondiging collecte
collectanten

een ons bevriende rk pastor
Cees van Zwieten
Ernst de Zwart
Nadine v.d. Wagt
Hans Hendriks
Ernst de Zwart
Ernst de Zwart
Hans Hendriks
voorganger & Nadine v.d. Wagt
Hans Hendriks
Minnekus de Groot / Arie Borgdorff

Volgende Roze (IRVR) dienst in de Paradijskerk in 2016
Zondag 4 december: ds Helene Perfors
Kerk open om 14.45 uur
De Ark (voor koffie of thee om 14.00 uur)
Na de dienst is De Ark open tot 17.00 uur.
En verder in dit jaar:
Zondag 25 september de Gay Pride Viering 2016
Als afsluiting van de Rotterdam Pride 2016 is er een viering in de
Arminiuskerk. De Rotterdamse Roze Vieringen en de Remonstrantse Kerk
Rotterdam organiseren deze viering samen.
De viering is op zondagmiddag 25 september om 15.00 uur
in de Remonstrantse Arminiuskerk, Museumpark 3, Rotterdam.
(Tegenover Museum Boymans)

Zie onze website voor meer informatie.
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Ter verduidelijking van het thema:

Wat wordt bedoeld als er “RSVP” in een uitnodiging
of een brief staat?
RSVP (of liever: r.s.v.p.) betekent dat de afzender graag
antwoord ontvangt op zijn brief of uitnodiging.
Er wordt mee bedoeld dat de afzender wil weten of je wel of
niet naar de gelegenheid (het feest, de bijeenkomst) komt.
De afkorting r.s.v.p. is Frans en is een kortere schrijfwijze voor
“Répondez s'il vous plaît,” Oftewel Antwoord alstublieft (of u wel of
niet van plan bent te komen).

Bron: internet

Eerste stem
Eerste stem, Herder der Ziel,
Gij; Enige; Ik-zal-er-zijn.
Ach hoe is Uw naam, Gij die ons schiep?
hoor ons dan nu
en roep ons weg
uit chaos,
ellende en matheid,
raak onze veerkracht aan !
(Bron onbekend)
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Ter overdenking:

Liefde…
“… het is … een kwestie van liefde om zonder maskers naar jezelf
te durven kijken en te durven erkennen dat ook in jou goed en
kwaad door elkaar loopt. Dat het kwaad in je is, maar ook het
goede. En dat dat besef je helpt om niet te oordelen over
anderen, maar gastvrij je gasten, je naasten te begroeten met
een kus, water en olie. En dan zult je zien dat de ruimte zich vult
met liefde.
Liefde omdat je de deur open doet voor Hem die klopt.
(Uit een preek van ds Katinka Broos, 12 juni 2016)

Gebed
Schrijf Uw Naam uit, God
over de ganse breedte van mijn bestaan
van voordat ik het licht zag
tot ver voorbij het grote donker
met de vaste hand van Uw erbarmen
onuitwisbaar.
(Geert Boogaard)
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Zegen
In ons hart en in ons huis
DE ZEGEN VAN GOD,
In ons komen en in ons gaan
DE VREDE VAN GOD.
In ons leven , op onze zoektocht,
DE LIEFDE VAN GOD.
Bij het einde, nieuw begin,
DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN.
AMEN
(Iona Abbey Worship Book)

IRVR Informatie
Onze website is:
www.rozevieringenrotterdam.com
Alle belangrijke IRVR mededelingen kan men daar vinden: informatie
over de historie van de IRVR, alsmede informatie over vorige
vieringen, liturgieën en preken, nieuws items en inspiratie!
Voor vragen en/of opmerkingen over onze roze vieringen
kunt u ons bereiken op ons e-mailadres:
Info.rozevieringenrotterdam@gmail.com
Momenteel zijn wij als proef ook op Facebook te vinden:
http://www.facebook.com/rozevieringrotterdam
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Algemene Informatie

Voor een pastoraal gesprek kun je terecht bij:
o Everdien Hagen 0344 - 68 15 00
o Harold Schorren 0346 - 26 63 37
o Bert Kuipers
010 - 412 92 43
o Hans de Rie
06 - 22 42 44 22

De Initiatiefgroep Roze Vieringen is afhankelijk van giften.
Wilt u dat er Roze Vieringen in Rotterdam kunnen blijven, steun ons dan financieel.

Maak dan uw gift over op onderstaande bankrekening nummer:

NL51 RABO 0300 6550 02
ten name van: Initiatiegroep Roze Vieringen Rotterdam
Of gewoon: IRVR
ALVAST HARTELIJK DANK

De Initiatiefgroep bestaat momenteel uit:
Arie Borgdorff, Minnekus de Groot,
Hans Hendriks, Nadine van der Wagt en Ernst de Zwart.

Andere Roze Vieringen
ERV Amsterdam
www.erv-amsterdam.nl
Internationale Roze Viering Den Haag
www.internationalerozeviering.com
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