Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam
Oecumenische Roze Viering
zondag Trinitatus
11 juni 2017 om 15.00 uur
THEMA

” Ik ben met jullie ”

Voorganger ds Helene Perfors

Paradijskerk
Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam

Gedachten voor de zondag
Neem de Twaalf Voetstappen (naar elkaar)
1- Kom naar binnen
2- (Je bent) altijd welkom in dit huis
3- Hier ben je verwacht
4- Jij mag hier zijn
5- Maak het even stil
6- Voel je aangeraakt
7- Open je hart
8- Spreek woorden van hoop
9- (We gaan) samen op weg
10- Heb de ander lief
11- Zie elkaar graag
12- Draag de vreugde uit !
Take the Twelve Footsteps (toward each other)
Come on in -1
(You are) always welcome in this house -2
Here you are expected -3
You may be here -4
Make it still and quiet -5
Feel touched -6
Open your hart -7
Speak words of hope -8
We will travel together -9
Love one another -10
Have joy in meeting each other -11
Spread Joy ! -12
Neem de Twaalf Voetstappen: uit Sint-Martinuskerk Stevoort (Hasselt, Be) Vertaling: EdZ
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Orgelspel
Welkomstwoord door de Roze Vieringen Rotterdam
Wij gaan staan
Lied 1: “Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw Naam”

2. Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.
3. Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.
4. Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna god’lijk groot.
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5. Al wat op aarde is laat Gij
zich buigen voor zijn heerschappij.
De dieren komen in een stoet
hem hoog en breed al tegemoet.
6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
want op de aard’ is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

Stilte / Bemoediging
Gebed om toenadering:
voorganger:

Onze helper is de Heer

allen:
voorganger:

Schepper van hemel en aarde
Eeuwige, onze God
wij, die U nooit hebben gezien
zie ons hier staan
wij, die van U hebben gehoord
hoor Gij ons aan
uw Naam is, dat Gij mensen helpt
wees onze hulp
en dat Gij alles hebt gemaakt
maak alles nieuw
en dat Gij ons bij name kent
leer ons U kennen
die Bron van leven wordt genoemd
doe ons weer leven
die hebt gezegd: Ik zal er zijn
wees hier aanwezig
Amen
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Lied 2: “Zing jubilate voor de Heer”

2. Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zing jubilate!
3. Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!
4. Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, jubilate!
Wij gaan weer zitten

1ste Lezing (Oude Testament):

Exodus 34: 4-9
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Lied 3: “Alles wat adem heeft, love de Heer”

2de Lezing (Nieuwe Testament):

6

Matteüs 28: 16-20

Acclamatie
“U komt de lof toe, U het gezang”

Overweging: ” Ik ben met jullie ”

Muzikaal intermezzo (organist)
Voorspel op lied 4 “Dans mee met Vader, Zoon en Geest”
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Lied 4: “Dans mee met Vader, Zoon en Geest”

2. Zie het gezicht van deze Drie:
een kind in Betlehem,
een mens tot bloedens toe gekroond
buiten Jeruzalem.
De dans van de Drievuldigheid
wordt door geen dood gestuit.
Want stokt ons dansen in het graf,
ook daar leidt God ons uit.
3. Zing mee, wij zijn door deze Drie
in vuur en vlam gezet,
nu Pinksteren de vrijheid geeft
te zeggen wie ons redt!
Ook wij hebben het juk gekend
van Adams erfenis.
Laat horen hoe die zware last
ons afgenomen is.
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4. Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.
Een jubelzang gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie!

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
Acclamatie: “Ubi caritas”
(we zingen de acclamatie 2x per gebedsoproep)
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Aankondiging van de Collecte
(Tijdens de collecte een muzikaal intermezzo)

AVONDMAAL
Uitnodiging door de voorganger
(om in een kring om het altaar te komen staan)

Tafelgebed rond brood en wijn

We bidden gezamenlijk (hand in hand)
het Onze Vader

Wij wensen elkaar “…de vrede van Christus”

Moment om te delen (brood en wijn)

Muzikaal intermezzo (tijdens het delen)

(Wij gaan weer naar onze zitplaats)
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Lied 5: “Wat altijd is geweest”

11

Slotgebed
(Wij gaan staan voor de gezongen zegen)
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Zegenbede “De Levende zegene en behoede u”
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Slotlied 6: “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 van de voorganger bij de uitgang

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

ds Helene Perfors
[Koopvaardij predikant PKN)

organist
ontvangst
welkom
1ste lezing
2de lezing
lichtjes delen
voorbeden
aankondiging collecte
collectanten
moment om te delen

Cees van Zwieten
Ernst de Zwart / Wim Haas
Hans Hendriks
Wim Haas
Hans Hendriks
Ernst de Zwart
Wim Haas
Hans Hendriks
Arie Borgdorff / Ernst de Zwart
Voorganger / Ernst / Wim

Volgende Roze (IRVR) viering in de Paradijskerk in 2017
Zondag 3 september om 15:00 uur:
ds Bernard van Verschuer (PKN-predikant)
Kerk open om 14.45 uur
De Ark is open, voor ontmoeting, om 14.00 uur
Na de viering is De Ark open tot 17.00 uur.
En verder in 2017:
Zondag 3 december
Zie onze website voor meer informatie.
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Ter overdenking
Zonder liefde ben je nergens
Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.
Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.
Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.
Zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me
dan ging ik eronder door.
Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
’t Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood kan overwinnen.
Gedicht: Karel Eykman

16

Ter inspiratie

Een Zegenbede
Moge God,
die erbij is al de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.
Moge God,
di je nabij is als je zit en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.
Moge God,
die je wegen kent en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.
(Bron: dienstboek van de abdij van IONA)
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De weg van de hoop
Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet de voorspellen of vooruit te zien:
Het is een gerichtheid van de geest,
een rechtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is,
afgezien van de afloop,
het resultaat.
Vacklav Havel (1936-2011)
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“He’s got the whole world in His hands !”

He's got the whole world in His hands
He's got the whole wild world in His hands
He's got the whole wild world in His hands
He's got the whole world in His hands
He's got the little bitty baby in His hands
He's got the little bitty baby in His hands
He's got the little bitty baby in His hands
He's got the whole world in His hands
He's got the whole world in His hands
He's got you and me brother in His hands
He's got you and me sister in His hands
He's got you and me brother in His hands
He's got the whole world in His hands
He's got the whole world in His hands...
He's got everybody here in His hands
He's got everybody here in His hands
He's got everybody here in His hands
He's got the whole world in His hands…..
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Algemene Informatie
www.rozevieringenrotterdam.com
Info.rozevieringenrotterdam@gmail.com
http://www.facebook.com/rozevieringrotterdam

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.
OPROEP:
DE IRVR GROEP is dringend op zoek naar versterking met een
aantal jongeren die dit belangrijke werk willen voortzetten !!
(Aanmelden graag via ons e-mailadres)
Andere Roze Vieringen
ERV Amsterdam
www.erv-amsterdam.nl
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