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Thema:

Excuses, en wat nu?
Op weg naar verzoening
Samenwerkende kerken en organisaties:
•  De Organisatie Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT)
•  De Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum (EBGR-C)
•  RK parochie Petrus Donders
•  	Protestantse Gemeente Rotterdam Kralingen
•  	The Holland Methodist Church
•  De Evangelische Broeder en Zustergemeente (EBZG)
Met medewerking van:
•  dhr. Richard v.d. Berg, orgel
•  Blackgospelchoir4U
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Orgelspel
Welkom

door carlos gonçalves | gvgt

Koor:

Melodies From Heaven
Votum
door sergio richardson
holland methodist church

voorganger: Wij zijn hier bijeen in de naam van de God de vader,
die ons gebed aanhoort.
gemeente: Wij danken U Heer,
voor dit moment van gemeenschap.
voorganger: Heilige Geest,
hoor ons aan en breng ons samen met uw kracht.
gemeente: Wij vragen dat u ons ontvankelijk maakt,
voor uw gedachten.
voorganger: Jezus Christus,
leidt ons tot nieuw leven in deze wereld.
gemeente: Open onze harten,
om te handelen naar de intentie van uw woord.

Lied:

Grote God wij loven U
engels /sranantongo/nederlands

Holy God, we praise Thy Name;
Lord of all, we bow before Thee!
All on earth Thy scepter claim,
All in Heaven above adore Thee;
Infinite Thy vast domain,
Everlasting is Thy reign.
Opo singi, prèise Hem
Singi tranga singi switi.
Gi Hem eer en bigi nem,
Taki tangi, fa a fiti.
Yongu suma, owruwan:
Prèise wi bun Helpiman!

Heer, ontferm U over ons,
Open Uwe Vader armen,
Stort Uw zegen over ons,
Neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
Laat ons niet verloren gaan!
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Moment van gedenken en gebed
met aansteken kaars | door sergio richardson
Lied:

Nobody knows the trouble I’ve seen
Nobody knows the trouble I’ve seen,
nobody knows but Jesus.
Nobody knows the trouble I’ve seen,
glory halleluja.
Oh nobody knows the trouble I’ve seen,
nobody knows but Jesus.
Nobody knows the trouble I’ve seen,
glory halleluja.
Sometimes I’m up, sometimes I’m down,
o yes Lord.
Sometimes I’m almost to the ground,
o yes Lord.
Although you see me going long so,
o yes Lord,
I have my trials here below,
o yes Lord.
Oh nobody knows the trouble I’ve seen,
nobody knows but Jesus.
Nobody knows the trouble I’ve seen,
glory halleluja.

Inleiding op het thema
door anton slagveer
r . k . parochie petrus donders

Koor:

Amazing Grace
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Schriftlezing uit II Korintiërs 5: 17-20 (nbv 21)
door zr . emmy chan jong chu
evangelische broeder en zustergemeente

17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is
voorbij, het nieuwe is gekomen. 18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door
Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. 19 Inderdaad,
God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens
Christus vragen wij u dringend: laat u met God verzoenen.

Lied:

De kracht van uw liefde/ The power of your love
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde
Lord unveil my eyes
Let me see You face to face
The knowledge of Your love as You live in me
Lord renew my mind as Your will unfolds in my life
In living every day by the power of Your love
Hold me close, let Your love surround me
Bring me near, draw me to Your side
And as I wait I’ll rise up like the eagle
And I will soar with You, Your Spirit leads me on
In the power of Your love
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Hold me close, let Your love surround me
Bring me near, draw me to Your side
And as I wait I’ll rise up like the eagle
And I will soar with You, Your Spirit leads me on
In the power of Your love
And I will soar with You, Your Spirit leads me on
In the power of Your love
And I will soar with You, Your Spirit leads me on
In the power of Your love

OVERWEGING
door ds christian lindner
evangelische broedergemeente rotterdam - centrum

Koor:

He will supply
Collecte en mededelingen
door harlow brammerloo | gvgt

tijdens de collecte is er orgelspel

De opbrengst van de collecte is bestemd voor de stichting helderheid. Samen met de
doelgroep jongeren wil de stichting pesten en afwijzing tegengaan. In augustus 2021
is het Helderheid monument onthult op het Helderheidplein, symbool tegen een verdeelde samenleving. Het is voor jongeren best vermoeiend om in verschillende werelden en soms ook verschillende culturen te leven, op school, thuis en op straat. Het is
belangrijk dat ze weten wat ze waard zijn, zodat ze zelf verder kunnen komen en de
opkomende generatie kunnen helpen. We zullen dit project in 2022 uitbreiden en ook
brengen naar middelbare scholen.
In 2005 al werd het eerste Helderheid-bokaal georganiseerd. Jongeren zetten hun eigen
verhaal op papier en rappen dat voor een publiek. Het is een echte wedstrijd met voorrondes en een finale. In tegenstelling tot alle andere talentenjachten kun je hier op een
andere manier punten scoren: namelijk door elkaar te helpen de teksten nog beter te
krijgen en ze nog beter op het podium te presenteren. Degene die het beste rapt en het
beste anderen helpt, wint. Vanaf 2008 is die strijd om het Helderheidsbokaal onderdeel
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geworden van een groot muziekfestival op het Helderheidplein in Feijenoord. Een feest
voor iedereen, jong en oud uit Feijenoord, Rotterdam en ver daarbuiten. Ook jongeren
van buiten Rotterdam kunnen dus deelnemen en doen dat ook. Het festival wordt georganiseerd door de jongeren zelf, begeleid door de stichting Helderheid5314.

Gebed en voorbeden
door ds marianne bogaard
protestantse gemeente rotterdam kralingen

Lied:

Ga nu heen in vrede
Go now nanga freide, tori ibriwan.
San a wortu f’ Gado, leri wi tide.
Ala dei èn neti, wans’ ope un de.
Un’ mus’ yepi panya freide, Gado lobi so.
Go now nanga freide, tori ibriwan.
San a wortu f’ Gado, leri wi tide.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden, Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden, samen met elkaar.

Zegen
door ds marianne bogaard

Koor:

It’s Your Season To Be Blessed
Orgelspel
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