Getijde voor zondag
6 december 2020

Morgendienst 10.00 uur: ds. G.J.H. Vogel
Avonddienst 18.00 uur: kandidaat W.J. van de Velde
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. G.J.H. Vogel
Piano: Sem Bienefelt
Zang: Alex de Ruiter en Annelies den Boer
Fluit: Marline Wessels en Digne van de Velde
Ouderling: Nico Cats
Welkom en mededelingen
Aansteken 2e Adventskaars
Psalm 24 OB
1. Al d' aard' en alles wat zij geeft,
met al wat zich beweegt en leeft,
zijn 't wettig eigendom des HEEREN.
Hij heeft z' in haren ochtendstond
op ongemeten zeên gegrond,
doorsneden met rivier en meren.

4. Verhoogt, o poorten, nu den boog,
rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog,
opdat de Koning in moog' rijden!
Wie is die Vorst, zo groot in eer?
't Is God, d' almachtig' Opperheer!
't Is God, geweldig in het strijden!

5. Verhoogt, o poorten, nu den boog,
rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog,
opdat g' uw Koning moogt ontvangen!
Wie is die Vorst, zo groot in kracht?
’t Is 't Hoofd van 's hemels legermacht;
Hem eren wij met lofgezangen.
Stil gebed, votum en groet
Kindermoment
Liedboek 122
1. Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria’s kind.

2. Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.
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3. Gij daalt van de Vader neer,
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

4. Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5. Lof zij God in ’t hemelrijk, | Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd, | nu en tot in eeuwigheid.
Geboden
Psalm 25 OB
5. Lout're goedheid, liefdekoorden,
waarheid, zijn des HEEREN paân
hun, die Zijn verbond en woorden
als hun schatten gadeslaan.
Wil mij, Uwen naam ter eer,
al mijn euveldaân vergeven:
ik heb tegen U, o HEER’,
zwaar en menigmaal misdreven!

6. Wie heeft lust den HEER’ te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
zal hij ongestoord verwerven,
en zijn Godgeheiligd zaad
zal 't gezegend aard'rijk erven.

Gebed
Schriftlezing Lukas 2: 26-38
26 En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige
Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere
zou zien.
27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind
Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van
de wet,
28 nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei:
29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord,
30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken,
32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te
verheerlijken.
33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem
gezegd werd.
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34En

Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder:
Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot
een teken dat tegengesproken zal worden
35 – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de
overwegingen uit veel harten openbaar worden.
36 Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam
van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren
zeven jaar met haar man geleefd.
37 En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel
niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende.
38 En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere,
en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem
verwachtten.
Opwekking 379
Heerlijk is uw naam,
heerlijk is uw naam,
hoog verheven en vol van kracht.
Heerlijk is uw naam.
Jezus, Jezus.
Heerlijk is uw naam.

Heilig Lam van God,
heilig Lam van God,
dat de zonde der wereld droeg.
Heilig Lam van God.
Jezus, Jezus.
Heilig Lam van God.

Waardig bent U, Heer, | waardig bent U, Heer,
alle macht en heerlijkheid. | Alle lof en eer.
Jezus, Jezus. Waardig bent U, Heer.
Verkondiging: Zoon van Maria, Zoon van de Allerhoogste
Liedboek 66
1. Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.

2. Om wat God heeft gedaan
zal elk geslacht voortaan
alom mij zalig spreken:
o groot geheimenis
dat mij geschonken is.
Zijn almacht is gebleken.
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3. Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid
voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.
Dankgebed en voorbeden
Weerklank 121
1. God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

2. Lam dat de zonden draagt,
Lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis –
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

3. Licht van de overkant,
fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht
valt al de glans der eeuwigheid.

4. Koning der volken,
kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om,
kom, lam dat voor ons bloedt,
kom, licht in overvloed,
kom spoedig, Here Jezus, kom!

5. God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met alle heiligen uw beleid,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.
Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: kandidaat W.J. van de Velde
Orgel: Aart-Jan Bil
Zang: Josephine Schroevers, Henk Kesteloo en Jan Verhoek
Ouderling: Hajo de Bakker
Welkom en mededelingen
Psalm 107 OB
1. Looft, looft den HEER’ gestadig!
Die Oppermajesteit
is gunstrijk, zeer genadig
en goed in eeuwigheid.
Dit zegg' elk, die gered
door Hem van slaafse banden,
in vrijheid is gezet
uit 's weêrpartijders handen.

15. Hij doet den storm bedaren,
de golven zwijgen stil.
Nu rijst de vreugd, de baren
zijn effen op Gods wil.
Nu wijkt verslagenheid
na zoveel angstig slaven,
daar God hen veilig leidt
in hun begeerde haven.

Stil gebed en votum
Op Toonhoogte 233
1. Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
2. Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.
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3. Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

}
}
}
}
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Spreek , o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
Gebed om opening van het Woord
Schriftlezing Lukas 8: 22-25
De storm gestild
22 Het gebeurde op een van die dagen dat Hij met Zijn discipelen aan
boord van een schip ging. En Hij zei tegen hen: Laten wij overvaren naar
de overkant van het meer. En zij voeren weg.
23 Toen zij voeren, viel Hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het
meer, en hun schip liep vol water en zij waren in nood.
24 Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester,
wij vergaan! Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze
gingen liggen en er kwam stilte.
25 Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en
verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat Hij
ook de winden en het water bevel geeft en ze Hem gehoorzaam zijn?
Op Toonhoogte 530
1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn, | al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft, | als jij je ogen sluit.
Verkondiging
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Psalm 93 OB
3. Maar HEER’, Gij zijt veel sterker dan 't geweld
der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt.
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil,
hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.
4. Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan.
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER’,
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer!
Dankgebed en voorbeden
Op Toonhoogte 199
1. Jezus alleen, ik bouw op Hem,
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.
4. Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!
Geloofsbelijdenis (staande)
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Psalm 98 OB
1. Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, Die wondren deed!
zijn rechterhand vol sterkt' en ere,
zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
zo vlekkeloos en ongeschonden,
voor 't heidendom ten toon gespreid.
4. Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen naar omhoog,
't gebergte vol van vreugde springen
en hupp’len voor des Heeren oog!
Hij komt, Hij komt om d' aard' te richten,
de wereld in gerechtigheid!
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
wordt in rechtmatigheid geleid.
Zegen
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Mededelingen
• Vandaag gaat in de morgendienst voor ds. G.J.H. Vogel en in de
avonddienst kandidaat W.J. van de Velde. De collecten zijn vandaag
bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk).
Bankrekeningnummer van de Diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie)
• Vanmorgen zijn de leden ingeroosterd uit groep K welkom en
vanavond zijn welkom de leden uit groep D.
• Ouderling van dienst vanmorgen is broeder Nico Cats en vanavond
broeder Hajo de Bakker.
• Volgende week zondag gaat in beide diensten voor Ds. J. van
Langevelde. Volgende week zijn de collecten voor de kerk en de
diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor de kindertehuizen. (zie
ook de oproep op het Getijde van de diaconie)
• Zondag 13 december; diaconale collecte t.b.v. Stichting Red een kind
Al vele jaren steunt onze gemeente stichting Red een kind. Dankzij uw
en jouw gaven worden kinderen en families ondersteunt in hun
levensonderhoud en ontwikkeling. De collecten van de
Avondmaalszondagen zijn voor deze stichting bestemd.
Volgende week, zondag 13 december, zouden we als gemeente het
Heilig Avondmaal vieren. Om bekende en begrijpelijke redenen heeft de
kerkenraad het besluit genomen om de vieringen tot nader order uit te
stellen.
Ondanks dit uitstel willen we toch de diaconale collecte besteden voor
stichting Red een kind. De verplichting naar onze pleegkinderen en
families blijven immers staan. De Bijbelse plicht om te zien naar onze
naaste in nood eveneens. Van harte bij u aanbevolen!
Uw diaconie
• Heilig Avondmaal 13 december
Helaas laten de besmettingscijfers nog geen dalende trend zien en
moeten we realistisch zijn dat een verruiming van de groepsgrootte op
korte termijn niet zal plaatsvinden. De kerkenraad heeft om die reden
besloten de viering van het Heilig Avondmaal op 13 december te
moeten annuleren.
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• Groepsindeling tot en met 31 december
Morgendienst
Avonddienst
Soort dienst
Zondag 6 december
Groep K
Groep D
Zondag 13 december
Groep E
Groep F
Zondag 20 december
Groep G
Groep H
e
Vrijdag 25 december 1
Groep I
Kerstdag
Zondag 27 december
Groep J
Groep K
Oudjaarsdienst 31
Groep D (19:00
december
uur)
• Wilt u ook weer graag naar de kerk komen?
Bent u nog niet ingedeeld en wilt u graag naar de erediensten komen?
U kunt zich aanmelden bij de scriba: (Jakob Berghuis), bij voorkeur graag
mailen naar: scriba@cgkzierikzee.nl, of bellen naar telefoonnummer:
06-10171440 (na 18:00 uur)
• Verruiming groepsgrootte
De kerkenraad houdt de richtlijnen voortdurend in de gaten. Zodra de
groepsgrootte mag worden verruimd, dan zullen wij dit direct laten
weten. U en jij wordt dan opnieuw ingedeeld in groepen en u ontvangt
daarover via de mail bericht.
• Belangrijke aandachtspunten
➢ Houdt voldoende afstand, zowel op straat, kerkplein en in de kerk,
ook na de diensten.
➢ Was uw handen met regelmaat.
➢ Geen jassen aan de kapstok, deze graag meenemen in de kerkzaal
➢ Bent u verkouden of ziek, blijft u dan thuis.
➢ Nies en hoest in uw elleboog
➢ Volg de instructies van de diakenen, ouderling en koster op, op deze
manier houden we ons allen aan het protocol.
➢ De diensten worden ook de komende maanden op de gebruikelijke
wijze in beeld gebracht zodat de gemeenteleden deze thuis via
videostreaming kunnen volgen.
Kerkgangers worden alleen op de rug gefilmd. Indien u helemaal niet
in beeld wilt, dan geeft u dat vooraf duidelijk aan. U wordt dan
ingedeeld op een plaats achter de camera’s.
➢ Volg de aangegeven route in de hal en in de kerkzaal.
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➢ Zingen in de kerk is niet toegestaan.(behalve de muzikanten die de
dienst begeleiden)
➢ Onderling ruilen voor bezoek van een eredienst is niet toegestaan;
administratief moeten we de lijsten bijhouden en zo controle
houden.
• Crèche, Bijbelklas en Zondagschool
In verband met de groepsgrootte van ca. 30 mensen is er geen oppas
voor de kinderen. Wel is er weer het filmpje voor de kinderen na de
morgendienst.
• Mondkapjesplicht wel of niet
In ons kerkgebouw is het dragen van een mondkapje niet verplicht, dit is
conform de richtlijn van de overheid. De kerkenraad heeft daarom
besloten het dragen van een mondkapje op de zondagen met een kleine
groepsgrootte (ca. 30 gasten) niet verplicht te stellen.
Als de groepsgrootte wordt verruimd, dan kan de kerkenraad op dit
besluit terugkomen en alsnog het dragen van een mondkapje
verplichten. Bij verruiming van de groepsgrootte zal bij het in- en
uitgaan het immers drukker worden in de hal van de kerk.
Uiteraard is iedereen vrij om in de kerk wel of niet een mondkapje te
dragen. De kerkenraad heeft eerder besloten dat op de avonden dat er
catechisatie wordt gegeven, de jongeren, catecheten en zij die in de hal
van de kerk aanwezig zijn, een mondkapje dragen. Deze regel blijft
voorlopig ongewijzigd.
• Vrouwenvereniging Tabitha
A.s. donderdag, 10 december, hoopt groep 2 van vrouwenvereniging
'Tabitha' te vergaderen.
We beginnen om 19.30 uur en we vragen jullie om het juli-aug.nr. ( 4)
van 'CGK Vrouw' mee te nemen. De bijbelstudie van blz. 30 zal dan
behandeld worden.
• Adventbloemstuk 2e Adventszondag
Advent is de tijd van verwachten
We verheugen ons op de geboorte van Christus en zien uit naar Zijn
wederkomst
Het is een tijd van bezinning, inkeer en hoop
Jesaja 11: 1-2
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Zoals uit een oude, omgehakte boom
een kleine, nieuwe tak kan groeien
zo zal uit de oude familie van David
een nieuwe koning komen.
de Geest van God zal in Hem zijn
Uitleg bij het bloemstuk 1e Advent
het beeld van een oude stam
met vanuit zijn wortels een nieuwe loot; het licht daagt
kleine paarse bloemen; kwetsbaar leven komt tot bloei
groen mos; hoop op nieuw leven
Uitleg bij het bloemstuk 2e Advent
Er is iets meer licht in het stuk gekomen omdat we op weg zijn naar het
licht
Ook de klimoprank, teken van trouw, groeit naar het licht!
Geloof is hopen…..
….dat je goed geworteld bent om verbonden te blijven met de bron die
je voedt
….dat je niet met alle winden meewaait, stevig staat en stormen kunt
weerstaan
….dat je je leven kunt vernieuwen als je op een dood spoor belandt
Hoop is belangrijk, zonder hoop is er geen leven,
gaat de liefde niet bloeien en blijft het geloof dor.
Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00 uur
door aan de scriba. Tel. 0111-407728 / 06-10171440 scriba@cgkzierikzee.nl

Gebedspunten
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
CGK Zierikzee
• de fam. B.W.Schot-Ringelberg, die 2 december jl. 60 jaar getrouwd waren
en daarom ook samen met de gemeente de HERE willen danken voor zoveel
zegen in hun huwelijk en gezin
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Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de zondagse
eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag doorgeven aan
ds. J. van Langevelde
(email: predikant@cgkzierikzee.nl; telefoon: 06-27001847).

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ZIERIKZEE
Predikant: ds. J. van Langevelde, Meelstraat 37, 4301 EB Zierikzee,
tel. 0111-408778 en 06-27001847 predikant@cgkzierikzee.nl
Scriba: J. Berghuis, Juliana v. Stolberglaan 7, 4303 AA Zierikzee.
Tel. 0111-407728 / 06-10171440; scriba@cgkzierikzee.nl
Koster: W. Bouwman, tel. 0111-413385, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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