Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam
Oecumenische Roze Viering
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1 zondag van de Veertigdagentijd
5 maart 2017 om 15.00 uur
THEMA

” Zout der aarde – Licht der wereld ”

Voorganger pastoor Frank Duivenvoorde

Paradijskerk
Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam

Gedachten voor de zondag

Een vraag om licht
Zegen met Uw licht onze ogen,
opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens.
Zegen met Uw licht onze monden,
opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen.
Zegen met Uw licht onze handen,
opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons
toekomt.
Zegen met Uw licht onze voeten,
opdat zij wegen van gerechtigheid en van zorg om mensen
gaan.
Zegen met Uw licht heel ons menselijk bestaan
opdat er troost is voor de verdrietige, hoop voor de
wanhopige opdat bitterheid mag wijken voor mildheid
wantrouwen vlucht voorvertrouwen.
Zegen met Uw licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in
hun ziel
opdat zij bescherming vinden en geheel worden.

Tekst overgenomen van de website: Theobaldusparochie Overloon
Bij de voorplaat: IRVR logo door glaskunstenaar Leo Stavers van Costra artgalery uit
Almere-Buiten. 2015
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Orgelspel
Welkomstwoord door de Roze Vieringen Rotterdam
Wij gaan staan
Lied 1: “Uit uw hemel zonder grenzen” (verzen 1 t/m 5)

2. Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
3. Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.
4. Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?
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5. Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

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: “Hij ging van stad tot stad” (verzen 1 t/m 4)

2. Hij gaf aan blinden het gezicht,
de nacht heeft Hij verdreven,
gaf doden weer het leven –
waar Hij voorbijging werd het licht.
Refrein
3. Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood genomen:
‘Hiertoe ben Ik gekomen,
doe dit tot mijn gedachtenis.’
Refrein
4. En alwie Jezus’ naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.
Refrein
Wij gaan weer zitten
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1ste Lezing (Oude Testament):

Psalm 113

Lied 3: “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!” (verzen 1 t/m 3)

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

2de Lezing (Nieuwe Testament):

Acclamatie
“U komt de lof toe, U het gezang”
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Matteüs 5: 13-16

Overweging: ” Zout der aarde – Licht der wereld ”
Muzikaal intermezzo (organist)
Aankondiging van de Collecte
(Tijdens de collecte een muzikaal intermezzo)
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)
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Voorbeden afgewisseld met gezongen acclamatie
Acclamatie: “Ubi caritas”
(we zingen de acclamatie 1x per gebedsoproep)

(Daar waar vriendschap is en liefde,
daar waar vriendschap is, daar is God)

AVONDMAAL
Uitnodiging door de voorganger
(om in een kring om het altaar te komen staan)
Tafelgebed rond brood en wijn
Gezegend zijt Gij, God onze Vader
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want hij is tot het uiterste gegaan
om ons voor U te behouden,
hij heeft vóór ons uit de doortocht gemaakt
door de engte van de dood
naar de ruimte van het leven.
Zo is hij onze herder, de hoeder van zijn volk.
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven
en gezegd:
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Neemt, eet, dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.†
Zo heeft hij ook de drinkbeker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen hieruit.
Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond,
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van de zonden.
Telkens als gij dit doet,
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.†
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, met
dit brood en deze beker en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.
Zend over deze gaven uw Geest,
de Geest die levend maakt
en herschep ons tot mensen
die uw Zoon laten vóórgaan
en niet ophouden U te belijden
en elkaar te behoeden,
de ogen gericht op uw Rijk dat komt.
Gezegend zij uw Naam,
Heer onze God in goed en in kwade dagen,
voor altijd en eeuwig,
door Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen

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 4: “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 morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een andre hand,
om niet te zijn verloren.
3. Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed,
gaan mensen tot elkander.
Slotgebed
(Wij gaan staan voor de gezongen zegen)
Zegenbede
Zegen van St Patrick
Moge de weg naar je toekomen
Moge de wind in je rug waaien
Moge de regen al onze akkers en tuinen bevloeien
Moge de zon je gelaat verwarmen
En moge de goede God
– Totdat wij elkaar weer ontmoeten –
Ons allen dragen in de palm van zijn hand.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Amen.
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Slotlied 5: “Ga met God en Hij zal met je zijn” (verzen 1 t/m 4)
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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
organist
ontvangst
welkom
1ste lezing
2de lezing
lichtjes delen
voorbeden
aankondiging collecte
collectanten
moment om te delen

Frank Duivenvoorde (OK pastoor)
Cees van Zwieten
Minnekus de Groot / Ernst de Zwart
Minnekus de Groot
Hans Hendriks
Nadine v.d. Wagt
Ernst de Zwart
Hans Hendriks
Hans Hendriks
Nadine v.d. Wagt / Ernst de Zwart
Frank en Hans

Volgende Roze (IRVR) viering in de Paradijskerk in 2017
Zondag 11 juni om 15:00 uur: ds Helene Perfors
(PKN koopvaardij-predikante)

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 september
Zondag 3 december
Zie onze website voor meer informatie.
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Ter overdenking
Gebed om ontferming
In de bijbel,
in de Zaligsprekingen zegt uw zoon,
Jezus, dat zij zalig zijn, of gelukkig
wie zuiver van hart zijn.
Wie zuiver van hart is,
een mens zonder bijbedoelingen,
zonder een last die hij torst,
de dwang om er toe te doen bij voorbeeld,
om iemand te zijn
en de angst dat je niemand bent,
die altijd de kop opsteekt,
het hart onzuiver maakt.
De boosheid die uit het niets opwelt,
een verdriet dat verslagen maakt en geslagen,
verwijten aan de ander, aan jezelf
die rondspoken als losgebroken kalveren.
Heel dit kromme, gebroken bestaan,
Wie durft daar te spreken van een zuiver hart, God?
Wie anders dan wie schulden wegdoet
en een mens ziet, anders dan hij zichzelf ziet.
Anders, zoals een moeder haar pasgeboren kind.
Een zuiver hart God, dat wij de gedachte daaraan
niet moedeloos geworden naast ons leggen.
Heer ontferm u over ons.
Amen.
Gebed van ds. Bernard van Verschuer, 5 feb 2017, n.a.v. Matteüs 5, 13-16
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Ter inspiratie

De tien geboden in een nieuw jasje
1. Zoek steeds de diepere zin en de hogere waarden van het
leven en verlies jezelf niet in een oppervlakkig bestaan.
2. Respecteer altijd de levensovertuiging van anderen, welke
godsdienst en denkwijze zij ook aanhangen.
3. Hol jezelf niet voorbij in een jachtig bestaan, neem steeds tijd
voor momenten van rust en bezinning.
4. Zorg voor een hechte familieband maar geef elkaar ook
ruimte om eigen wegen te gaan.
5. Gun elke medemens een zinvol en gelukkig leven en probeer
daaraan bij te dragen.
6. Wees trouw aan elkaar in goede en kwade dagen, binnen en
buiten je relatie.
7. Wees tevreden met wat je hebt, verrijk jezelf niet ten koste
van anderen.
8. Wees eerlijk jegens anderen, liegen en bedriegen is schadelijk
ook voor jezelf.
9. Breng je hoofd niet op hol met allerlei dagdromen en illusies.
10. Wees niet jaloers op anderen als die meer hebben of kunnen
dan jij.
Tekst overgenomen van website: Theobaldusparochie Overloon.
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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
Internationale Roze Viering Den Haag
www.internationalerozeviering.com
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