Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam
Oecumenische Roze Viering
2de zondag van de Advent
4 december 2016 om 15.00 uur
THEMA

” …een woord van vrede,
van mens tot mens ”

Voorganger ds. Helene Perfors

Paradijskerk
Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam

Gedachten voor de zondag

Zoals ik ben
Zoals ik ben, kom ik nabij,
Met niets in handen dan dat Gij
Mij riep en zelf U gaf voor mij O Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, met al mijn strijd,
Mijn angsten en onzekerheid,
Mijn maskers en mijn ijdelheid –
O Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
Tast ik naar U, die mij bemint,
Bij wie mijn ziel genezing vindt –
O Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
Reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
Vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
O Lam van God, ik kom.
Deel uit lied 377 (NLB) tekst: Charlotte Elliot –‘Just as I am’
Bij de voorplaat: de duif symboliseert vrede, handen de mens tot mens.
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Orgelspel
Welkomstwoord door de Roze Vieringen Rotterdam
Wij gaan staan
Lied 1: “Verwacht de komst des Heren” (verzen 1 t/m 3)

2. Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.
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3. Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

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

4

Lied 2: “Licht in onze ogen” (verzen 1 t/m 8)

2.

Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

6. Kyrie eleison,
dat Gij U erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

3.

Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
Licht dat stralen zal!

7. Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

4.

Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
Zon verschijnen gaat!

8. Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen,
wacht niet langer meer!

5.

Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

Wij gaan weer zitten

1ste Lezing (Oude Testament):

Jesaja 11: 1-10
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Lied 3: [Psalm] “Voor kleine mensen is Hij bereikbaar” (vz. 1 t/m 4)
Refrein: allen (bij verzen 1, 3 & 4)
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2de Lezing (Nieuwe Testament):

Matteüs 3: 1-12

Acclamatie (1x orgel; 1x voorzang; 1x allen)

Overweging: ” …een woord van vrede… ”
Muzikaal intermezzo (organist)

Aankondiging van de Collecte
(Tijdens de collecte een muzikaal intermezzo)
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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: “Kom Heer, wacht niet langer”
(we zingen de acclamatie 1x per gebedsoproep)

Avondmaal
UITNODIGING door de voorganger
(om in een kring om het altaar te komen staan)

We bidden gezamenlijk (hand in hand)
het Onze Vader
Wij wensen elkaar “…de vrede van Christus”
Moment om te delen (brood en wijn)
(uitleg door de voorganger)

Muzikaal intermezzo (tijdens het delen)
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(Wij gaan weer naar onze zitplaats)
Lied 4: “Op U, mijn Heiland blijf ik hopen” (verzen 1 t/m 2)

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Slotgebed
(Wij gaan staan voor de gezongen zegen)
9

Zegenbede [Lied 5] “De levende zegene en behoede U”
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Slotlied 6: “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
moment om te delen
aankondiging collecte
collectanten

Helene Perfors (Koopvaardijpredikante PKN)
Cees van Zwieten
Nadine v.d. Wagt
Hans Hendriks
Arie Borgdorff
Nadine v.d. Wagt
Arie Borgdorff
Ernst de Zwart
Helene Perfors / Hans & Ernst
Hans Hendriks
Arie Borgdorff / Ernst de Zwart

Volgende Roze (IRVR) viering in de Paradijskerk in 2017
Zondag 5 maart om 15:00 uur: Frank Duivenvoorde
O.K. pastoor van Culemborg

Kerk open om 14.45 uur
De Ark (voor koffie of thee om 14.00 uur)
Na de viering is De Ark open tot 17.00 uur.
En verder in 2017:
Zondag 11 juni
Zondag 3 september
Zondag 3 december
Zie onze website voor meer informatie.
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Ter overdenking
Gebed:
Gij die zijt…
Gij die boven ons zijt.
Gij die één van ons zijt.
Gij die zijt.
Mogen allen U zien – ook in mij.
Moge ik Uw weg bereiden,
moge ik dan dankbaar zijn
voor alles wat mij ten deel valt.
Moge ik dan niet vergeten
de nood van anderen.
Bewaar mij in Uw liefde
zoals gij wilt dat allen
in mijn liefde blijven.
Moge heel mijn wezen
U tot eer zijn,
En moge ik nooit wanhopen.
Want ik ben in Uw hand,
En in U is alle kracht en goedheid.
Geef mij een zuiver hart – dat ik U mag zien.
Een ootmoedig hart – dat ik U mag horen.
Een hart vol liefde - dat ik U mag dienen.
Een hart vol geloof – dat ik in U mag blijven.

Dag Hammarskjöld
(1905 – 1961)
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Ter inspiratie

Opmerkzaam zijn:

Een kind loopt met haar moeder.
Zij ziet een regenboog in de olie op de weg,
een blad, geaderd en gevlekt, op het pad,
een plas vol wolken,
een glimlachende hond,
een kat die geaaid moet worden,
een rammelende vrachtwagen,
een lief roodborstje.
Wat zag jij?
Peter Gray

Mis nooit een kans
om iets moois te zien.
Want schoonheid is de
hand van God – een
zijdelings sacrament.
Begroet het in elk
mooi gezicht, in elke
mooie hemel, in elke
mooie bloem.
Ralph Waldo Emerson
(1803 – 1882)
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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

“De leden van de IRVR wensen
jullie een goede voortzetting van
de adventsperiode en daarop aansluitend een
Zalig Kerstfeest”
Wij hopen u allen in het nieuwe jaar wederom in onze
vieringen te mogen begroeten!
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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

16

