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Gedachten voor de zondag 
 

 

 

 

Trouwe God, wij zijn veilig in uw handen. 

Daar vertrouwen we op. 

Dat te weten geeft rust 

En vrede die alle verstand te boven gaat. 

 
(André Troost) 

 

 

 

 

Genieten is een 

genadegave waarvoor wij 

tot leven geschapen zijn. 
 

(Frank Bosman, uit Woord Dienst juni 2017, pg 19) 

 

 

 

 

Zoek zijn aangezicht waar vreugde is:  

wie zingt, ziet met hartsogen,  

ziet soms poorten even opengaan.  

Hem leren loven wordt een eeuwigheid. 

 
(Lloyd Haft, naar Psalm 100) 
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Orgelspel 

Welkomstwoord door de Roze Vieringen Rotterdam  

Wij gaan staan 

Lied 1:  “Zomaar een dak boven wat hoofden”  (verzen 1 t/m 3) 

             
 

 2. Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 
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3. Tafel van Eén, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 

  

 

Stilte / Bemoediging 

 

Gebed om toenadering:     

voorganger:  Onze helper is de Heer 

allen:             Schepper van hemel en aarde 

voorganger:    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:  “De Geest des Heren heeft”  (verzen 1 t/m 3) 
 

             
 

 

  

  2.  Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 
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 3.  De geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

 
 

Wij gaan weer zitten 

 

 
1ste Lezing (Nieuwe Testament):    Matteüs 17: 14-20 

 
 

Lied 3:  “Loof God de Heer, en laat ons blijde” (verzen 2 & 3) 
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 3.  God, die aan ons zich openbaarde, 

regeert en oordeelt heel de aarde. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 

tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham zijn vrind 

bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
 

2de Lezing (Nieuwe Testament):   Romeinen 12: 1-9 
 
 
 

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

 

       
 

 
 

Overweging:   ” Om voor elkaar te zijn ” 
 

 
 
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 
 

 

Acclamatie: “Ubi caritas” 
 

(we zingen de acclamatie 1x per gebedsoproep) 
 
 

 
 
 

 
 
 
Aankondiging van de Collecte 

(Tijdens de collecte een muzikaal intermezzo) 
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Lied 4:   ”Neemt en eet met elkaar”  (verzen 1 t/m 3) 

  
 

 
AVONDMAAL 
 
 

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

Tafelgebed rond brood en wijn 
 

 
 

We bidden gezamenlijk 

 (hand in hand) het Onze Vader 
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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) 

 
 

Lied 5: “Uit vuur en ijzer, zuur en zout”  (verzen 1 t/m 3) 
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        2.  Om water voor de zee te zijn  

om anderman een woord te zijn,  

om niemand weet hoe groot en klein,  

gezocht, gekend, verloren.  

Om avond- en moerenland,  

om hier te zijn en overkant,  

om hand in een ander had,  

om niet te zijn verloren. 

 

 

 

 3.  Om oud en wijd als licht te zijn, 

om lippen water dorst te zijn, 

om alles en om nietrs te zijn,  

gaat iemand tot een ander.  

Naar verte die nietmand weet,  

door vuur dat mensen samen smeedt, 

om leven in lief en leed  

gaan mensen tot elkander. 

 
 
 
 
 
Slotgebed 
 

 

 

 

(Wij gaan staan voor de zegen) 
 

 
Zegen 
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Slotlied 6:  “Ga met God en Hij zal met je zijn” (verzen 1 t/m 4) 
 

   
 

 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 Bernard van Verschuer  
(PKN predikant Laurenskerk) 

organist    Cees van Zwieten 

ontvangst    Minnekus de Groot / Wim Haas  
welkom   Ernst de Zwart  
1ste lezing   Wim Haas 
2de lezing    Hans Hendriks 

lichtjes delen   Ernst de Zwart 
voorbeden    Minnekus de Groot 
aankondiging collecte  Ernst de Zwart  
collectanten    Wim Haas / Hans Hendriks 

moment om te delen  Voorganger / Ernst / Minnekus 

 
Volgende Roze (IRVR) viering in de Paradijskerk in 2017 
 

Zondag  3 december om 15.00 uur:   
ds Ilse Hogeweg (PKN predikant Kralingen) 
 

 
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 2018:  
 

Zondag 4 maart 
 

 
Zie onze website voor meer informatie. 
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Ter overdenking 
 

 
De Essentie: 
 
“…Het wonderlijke van onze samenleving, en van de tijd waarin wij 
leven, is dat de kern van het leven, de essentie, volstrekt naar de 
achtergrond lijkt te zijn verdwenen, of beter gezegd: over de afgrond 
is geduwd. Deze essentie: dat een mens zich verbaast en verheugt 
over zichzelf, over de mensen, over alles wat om hem heen is, de 
verwondering om het leven, wat hem zomaar, met grote gunst en 
goedheid geschonken is. En gelijk met dat: het immense verlangen 
naar er te mogen zijn zoals je bent.  
Dat laatste is niet te koop of te verwerven; het is geschonken.”  
 

(Uit een preek, van ds. Bernard van Verschuer, 5 juli 2015) 
 
 

 
 
 

Geluk: 

Het opperste geluk in het leven is de overtuiging dat je bemind wordt 
om wie je bent, of liever, bemind wordt ongeacht wie je bent. 
 

Victor Hugo 
(Frans schrijver (1802-1885) 
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Ter inspiratie 
 
 

Kwatrijnen van Omar Khayyam  
(Perzië, 1048-1131) 

 
42ste  

Er is een oud verhaal: dat in het diep verleden  
de eerste der geslachten sliep  

in’t vochtig leembrok, dat de goede Maker  
boetseerde en met zijn adem wakker riep. 

 
53ste  

Hij ruist in ’t bloed der schepping, ongekend 
van elk geweten, ’t vliedende moment, 

Hij de Eeuwig Ene, in alle vorm verganklijk, 
het klein gedicht, het maatloos firmament. 

 
 

En tot slot: 
 

Waaraan denk je, m’n vriend? 
Denk je aan je voorouders? Ze zijn tot stof vergaan. 
Denk je aan hun verdiensten? Zie hoe ik glimlach. 

Neem die karaf en laten we drinken en rustig   
luisteren naar de grote stilte  

van het heelal. 
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Algemene Informatie 
 
 
 

www.rozevieringenrotterdam.com 

Info.rozevieringenrotterdam@gmail.com 

http://www.facebook.com/rozevieringrotterdam 
 
 

 

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, Wim Haas, 
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) 
 

 

 

Rotterdam Pride Viering op 24 september om 15.00 uur 
 

Tijdens de Rotterdam Pride zal er in de Arminiuskerk, Museumpark 3 een 
roze viering plaatsvinden. Het thema van deze viering is ‘Mind the gap’. 

Van harte welkom. 
 

 

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 

 

http://www.rozevieringenrotterdam.com/
mailto:Info.rozevieringenrotterdam@gmail.com
http://www.facebook.com/rozevieringrotterdam
http://www.rozevieringenrotterdam.com/?p=1342

