Getijde voor zondag
27 december 2020

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. A.G.M. Weststrate

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Eveline de Waard
Dwarsfluit: Julia Dorst Cello: Amber Flikweert
Zang: Digne v.d. Velde en Leen Moerland
Ouderling: Jan Maas
Welkom en mededelingen
Liedboek 144
1 Dansen wil mijn hart en springen,
Heer, voor U | juichen, nu
alle englen zingen.
Luister, hun vervoerde koren,
hel en luid, | juublen 't uit:
Christus is geboren!

2 Heden heeft zijn rijk verlaten
's hemels held, | uw geweld,
dood, zal niet meer baten!
Als bevrijder zond de Here
van zijn troon | ons zijn Zoon.
Lof zij Hem en ere!

4 Komt dan haastig toegelopen!
Hier wordt heel | 't heil uw deel,
zie, de poort staat open! | Hij is liefde, Hij is leven;
niet meer ver | straalt de ster, | die u licht zal geven.
Stil gebed, votum en groet
Opwekking 715
1 Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de
Levende God.

2 Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen
voor U.

3 Gelukkig wie naar U | vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal | zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen, | naar God die verschijnt in Zijn heilige
stad.
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4 Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere
tent.

5 De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van Uw huis!

Leefregel van God
Psalm 25 NB
7 Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreêverbond getoond,
d'Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

10 Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t'allen tijd.
Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!

Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Lied: ‘Als je veel van iemand houdt’ (Elly & Rikkert)
1 Als je veel van iemand houdt
2 Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
Da's heel gewoon
Omdat God van mensen houdt
En de wijzen brachten goud
Gaf Hij 't mooiste wat Hij had
Mirre en wierook voor het kind
Zijn eigen Zoon
Als eerbetoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Een mooier geschenk ken ik niet
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3 Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
En als jij de Heer vertrouwt
Leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
1e Schriftlezing: Jesaja 40: 1 – 5 en 9 – 11
1Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, 2spreek naar het hart van
Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is,
dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van
de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.
3Een stem van iemand die roept in de woestijn:
Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis
een gebaande weg voor onze God. 4Alle dalen zullen verhoogd worden,
alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht
worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden.
5De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden,
en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft
gesproken.
9Klim

op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap;
verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede
boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van
Juda: Zie, uw God!
10Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke, en Zijn arm zal
heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem
uit. 11Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden:
Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot
dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.
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Psalm 27 OB
1a/2b God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
Hij is de Heer', die hulp verschaft in nood.
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen.
Hij is 't ,die mij beveiligt voor den dood.
Deez' ene zaak heb ik begeerd van God,
Daar zoek ik naar, dit zij mijn zalig lot:
Dat ik, zo lang mij 't levenslicht bescheen,
In 's Heeren huis mocht wonen hier beneen.
7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den Heer', godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer'.
2e Schriftlezing: Lucas 2: 22 – 40
Simeon en Anna
22En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld
waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te
stellen 23– zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat
mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere
genoemd worden – 24en om een offer te brengen volgens wat gezegd is
in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.
25En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en
die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de
vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem.
26En 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. 27En 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, 28nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: 29Nu
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laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord,
30want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31die U bereid hebt voor
de ogen van alle volken, 32een licht om de heidenen te verlichten en om
Uw volk Israël te verheerlijken.
33En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem
gezegd werd. 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. 36Ook 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.
37En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel
niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende.
38En 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.
39En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de
Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun
stad Nazareth. 40En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest
en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem.
Psalm 92 OB
7 't Rechtvaardig volk zal bloeien,
Gelijk op Libanon;
Bij 't koestren van de zon,
De palm en ceder groeien.
Zij, die in 't huis des Heeren,
In 't voorhof zijn geplant,
Zien door des Hoogsten Hand,
Hun wasdom steeds vermeeren.

8 In hunne grijze dagen,
Blijft hunne vreugd gewis;
Zij zullen, groen en fris,
Gewenste vruchten dragen.
Om met verheugde monden,
Te roemen 't recht mijns Gods.
In Hem, mijn vaste rots,
Is 't onrecht nooit gevonden.

Verkondiging: ‘Met eigen ogen het heil zien’ –
dl.5 serie ‘Zing volop Gods lof’ (slot)
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Liedboek 68
1 Zo laat Gij, Heer, uw knecht,
naar 't woord hem toegezegd,
thans henengaan in vrede,
nu hij uw zaligheid,
zo lang door hem verbeid,
gezien heeft op zijn bede.

2 Een licht, zo groot, zo schoon,
gedaald van 's hemels troon,
straalt volk bij volk in de ogen,
terwijl 't het blind gezicht
van 't heidendom verlicht
en Isrel zal verhogen.

Dankgebed en voorbeden
Opwekking 553
1 Laat het feest zijn in de huizen, | mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus | en het volk weer bidden gaat.
Refrein
In de bergen, door de dalen, | hoor ons loflied overal,
in de hemel en op aarde, | als uw glorie komen zal.
2 Laat uw licht zien in het duister, | als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen | in de wereld, in ons huis.
Refrein
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. ( 4x )
Refrein ( 2x )
Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. A.G.M. Weststrate
Piano: Gerard Bin
Zang: Vera Tromp en Hans Boot
Ouderling: Gerard Krakeel
Welkom en mededelingen
Psalm 43 OB
3 Zend Heer', Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 27 DNB
1 God is mijn licht, de redder van mijn leven.
Zou ik nog bang zijn voor de duisternis?
Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven.
Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?
Toen ik werd aangevallen hield ik stand;
mijn tegenstanders beten in het zand.
Al smeedt een machtig leger een complot,
ik weet mij veilig in de hand van God.
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 1: 1 – 18
1In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord
was God. 2Dit was in het begin bij God. 3Alle dingen zijn door
het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat
gemaakt is. 4In het Woord was het leven en het leven was het licht van
de mensen. 5En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft
het niet begrepen. 6Er was een mens door God gezonden; zijn naam was
Johannes.
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7Hij

kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen
door hem geloven zouden. 8Hij was het licht niet, maar was
gezonden om van het licht te getuigen.
9Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens
verlicht. 10Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de
wereld heeft Hem niet gekend.
11Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht
gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam
geloven; 13die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de
wil van een man, maar uit God geboren zijn.
14En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond
(en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de
Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
15Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik
zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder
dan ik. 16En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade
op genade. 17Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de
waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
18Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot
van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.
Psalm 119 OB
65 Hoe wonderhaar is Uw getuigenis!
Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren;
Want d' oopning van Uw woorden zal gewis,
Gelijk een licht, het donker op doen klaren;
Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis
Van zulk een glans een eeuwgen nacht zou baren.
Tekst: Johannes 1: 9 – 13
Verkondiging: ‘Christus: het Licht dat in de wereld komt’
1) Het karakter van dat licht
2) De reactie op dat licht
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Liedboek 169
2 Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.

4 Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij Opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge,
Gij herder die 't verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.

6 Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
in Christus is ons leven!

Dankgebed en voorbeden
Opwekking 334
1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, | vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid
bevrijdt ons. | Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom, Jezus kom, | vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, | laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: | dat het licht overwint.
2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
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3 Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar
wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Geloofsbelijdenis (staande)
De lofzang van Zacharias
4 Dus wordt des Heeren volk geleid,
Door 't licht, dat nu ontstoken is,
Tot kennis van de zaligheid,
In hunne schuldvergiffenis;
Die nooit in schoner glans verscheen,
Dan nu, door Gods barmhartigheen,
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,
Een ster in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen staan.
Zegen

Mededelingen
In de diensten van vandaag gaat in de morgendienst voor ds. J. van
Langevelde en in de avonddienst ds. A.G.M. Weststrate van de CGK van
Biezelinge. De collecten zijn bestemd voor de kerk en de kerkelijke
kassen.
Ouderling van dienst is in de morgendienst br. Jan Maas en in de
avonddienst br. Gerard Krakeel
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk en kerkelijke kassen).
Bankrekeningnummer van de Diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie)
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Erediensten voor 31 december en 1 januari
In deze erediensten gaat voor ds. J. van Langevelde. De collecten zijn
dan bestemd voor de kerk en de diaconie.
Besluit kerkenraad erediensten i.v.m. Covid-19
Ons land zit momenteel in een lockdown. De aangekondigde
maatregelen zijn de zwaarste die ons land treft dit jaar. De laatste
weken is steeds duidelijker geworden dat de druk op de verzorging,
ziekenhuis en op de samenleving als geheel steeds verder toeneemt.
Zorg is er ook over de spanningen die toenemen onder de bevolking.
Mensen komen tegenover elkaar te staan terwijl er juist nu zo'n
behoefte is aan samen de schouders eronder zetten.
In zijn vergadering van de woensdag 16 december heeft de kerkenraad
hier uitvoerig over gesproken en het volgende besloten:
1. De groepsgrootte voor de erediensten wordt met ingang van
zondag 20 december a.s. beperkt tot de predikant, ouderling van
dienst, diaken van dienst, 3 medewerkers van de techniek,
koster en enkele medewerkers van de muziekgroep.
2. Dit besluit geldt voor alle diensten in de komende 5 weken, tot
en met zondag 17 januari 2021. Bij tussentijdse wijziging van het
beleid van de overheid wordt dit besluit door de kerkenraad
heroverwogen.
3. Alle activiteiten in ons kerkgebouw (ook het Kerkplein) worden
per direct gecanceld. De kerkenraad roept de gemeente op ook
samenkomsten thuis te beperken en zo mogelijk online te
vergaderen.
4. Met ingang van zondag 20 december zullen de erediensten weer
worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de CGK van
Zierikzee, CGK Haamstede en de GKV Brouwershaven.
Als kerkenraad willen we u en jou met die woorden bemoedigen om
samen de diensten in de komende weken met vreugde en trouw online
te volgen. Bid daarbij voor hen die ook nu weer hun uiterste best zullen
doen om de diensten zo goed mogelijk te verzorgen.
We hebben er behoefte aan om hen hier te bedanken voor zoveel inzet
in het afgelopen jaar. Als gemeente weten we ons gezegend met zoveel
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leden die zich elke week volop inzetten in onze gemeente!
Tenslotte roepen we u en jou van harte op om in deze tijd van Kerst en
jaarwisseling op creatieve manieren om te blijven zien naar elkaar. Het
sturen van kaartjes, een telefoontje en de aandacht van en voor elkaar
doet altijd goed. Ook daarin zijn we samen gemeente van Christus, die
in onze diepste nood naar ons heeft omgezien.
Vernieuwde website www.cgkzierikzee.nl
Zoals u in Het Venster van december wellicht al heeft gelezen, hopen wij
in de week van 14 december de vernieuwde website te gaan gebruiken
via www.cgkzierikzee.nl. De huidige site blijft voorlopig ook nog
bereikbaar via een link op de vernieuwde site. Heeft u vragen of
opmerkingen, dan kunt u die sturen naar de websitecommissie
via info@cgkzierikzee.nl
De websitecommissie is nog op zoek naar een creatieve vormgever
(m/v). Aanmelding kan via het hierboven genoemde mailadres.
Alpha-Cursus
Op 13 januari 2021 hebben we het voornemen om een nieuwe Alphacursus te starten. Omdat we lijfelijk niet bij elkaar kunnen komen zal dit
een online cursus zijn.
Het enige dat u daarvoor nodig hebt is een computer/IPad/laptop of
een ander device met een goed werkende camera en microfoon.
Wie belangstelling heeft kan zich opgeven
via: alphazierikzee@kpnmail.nl.
In principe is de woensdag onze vaste Alpha-avond. Kunt u niet op de
woensdag……, neem dan gerust contact op.
Verdere informatie kunt u krijgen via bovenstaand @adres of bij
Caroline Vroemen; tel.nr: 06-22978532.
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
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Gebedspunten
CGK Zierikzee
• Rien de Bruijne, die helaas opnieuw moest worden opgenomen in het
ziekenhuis (Terneuzen); we hopen dat een juiste diagnose gesteld wordt
en de nieuwe aanpak (een pacemaker) nu wel het gehoopte resultaat
geeft
• Co Overduin, die na de schildklier-operatie toch langer dan in het
ErasmusMC moest blijven dan aanvankelijk verwacht; we bidden dat het
lichaam goed op de ingreep zal reageren
• zr. W. de Jonge-den Boer; zij moest onverwachts naar het ziekenhuis
in Goes om daar geholpen te worden aan een buikwandbreuk; ze is
inmiddels weer thuis
• zr. Nelly Overbeek-Bouwman, die afgelopen donderdag in Goes een
nieuwe heup kreeg en hoopt dat daarmee de pijn en het ongemak
verholpen zal zijn
• diverse gemeenteleden die het vervelende bericht kregen dat ze
besmet zijn met het corona-virus; we denken daarbij ook aan hun
gezinnen die in deze dagen daarom ook in quarantaine moeten
Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de
zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag
doorgegeven 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. 413385, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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