Getijde voor de jaarwisseling
2020-2021

31 december 2020: 19.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Orgel/Piano: Hans Biesma
Euphonium: Joëlle Biesma, Erika de Bakker en Corine de Bakker
Zang: Gertine den Boer en Peter Legemate
Ouderling: Mart Koopman
Welkom en mededelingen
Weerklank 352
1 Het oude jaar is nu voorbij. | Wij danken U, o Heer, dat Gij
ons in zo menig groot gevaar | genadig hebt beschermd dit jaar.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 127: NB
1 Wanneer de HEER het huis niet
bouwt,
is, alle metselwerk ten spijt,
de opbouw niets dan ijdelheid.
Wanneer de HEER de wacht niet houdt,
geen wachter die de vijand keert,
geen stadsmuur die zijn aanval weert.

2 Voor dag en dauw reeds op te staan
en op te zijn tot 's avonds laat,
hard werken voor slechts weinig baat
en schamel brood, 't is niets dan
waan.
Hij geeft het immers wie Hij mint,
als in de slaap, als aan een kind.

Gebed om de Heilige Geest
1

Schriftlezing: Lucas 5: 1 – 11
De wonderbare visvangst
1En het gebeurde, toen de menigte op Hem aandrong om het Woord
van God te horen, dat Hij bij het meer Gennesaret stond.
2En Hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen; de vissers
waren eruit gegaan en spoelden de netten.
3Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en
vroeg hem een eindje van het land af te varen, en Hij ging zitten en
onderwees de menigte vanuit het schip.
4Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon:
Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen.
5Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel
de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net
uitwerpen.
6En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen
en hun net begon te scheuren.
7En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij
hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen,
zodat zij bijna zonken.
8Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei:
Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.
9Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen,
over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden;
10en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die
metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet
bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen.
11En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden,
lieten zij alles achter en volgden Hem.
Psalm 147 OB
6 De HEER betoont Zijn welbehagen
aan hen, die need'rig naar Hem vragen,
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, | en door Zijn hand zich laten leiden;
die, hoe het ook moog' tegenlopen, | gestadig op Zijn goedheid hopen.
O Salem, roem de HEER der heren; | wil Uwe God, o Sion, eren!
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Verkondiging: ‘Leeg…?!’ | deel 1 preek over de wonderbare visvangst
Liedboek 427
4 Een weg hebt Ge allerwegen,
geen middel, dat U faalt.
Uw doen is louter zegen,
uw gang met licht omstraald.
Niets kan uw werk verhindren,
uw plannen zijn gewis.
Gij doet voor al uw kindren
wat hun het heilzaamst is.

5 Laat Hem besturen, waken,
't is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwondren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

Dankgebed en voorbeden
Weerklank 372
2 In geloof mag ik het weten, | zeker weten: het is waar,
al wat God heeft uitgemeten, | in zijn Woord geopenbaard.
Daarom mag ik vast vertrouwen, | Geest van God, U spelt het voor,
sterkt mij als ik ga verflauwen, | werkt het in mij door Gods Woord.
3 Ik vertrouw, dat is geschonken | – niet slechts and’ren maar ook mij –
de vergeving van de zonden | en reeds nu de zaligheid.
Wondre vrijspraak van het kwade: | God heeft naar mij omgezien!
Alles, alles is genade, | is door Christus Zelf verdiend!
5 Ik geloof in uw genade | dat U mij tot God wilt zijn,
ik uw kind en U mijn Vader, | ik van U en U van mij.
Alle macht is U gegeven, | U schiep hemel en de aard,
onderpand, dat heel mijn leven | veilig door U wordt bewaard.
Zegen
Liedboek 398
2 Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
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7 In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

1 januari 2021: 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Orgel/Piano: Clemens Pronk
Zang: Josephine Schroevers en Mark de Gast
Ouderling: Jan Maas
Welkom en mededelingen
Weerklank 351
1 Halleluja, prijs de Onbegonnen’
die bij jaar noch eeuwen telt,
die de loop der wentelende zonnen
soeverein heeft vastgesteld,
die, al zouden al hun lichten doven,
licht en waarheid blijft voor wie
geloven.
Hem zij heerlijkheid en macht
nu en immer toegebracht.
Stil gebed, votum en groet
Liedboek 47
1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2 Halleluja, dank de milde Vader
die ons tijd van leven schenkt,
die ons in geduld en in genade
ieder jaar opnieuw gedenkt.
In het holste van de nacht der tijden
blijft zijn vaderhand ons veilig leiden.
Hem zij heerlijkheid en macht
nu en immer toegebracht.

3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.
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Leefregel
Psalm 147 OB
6 De HEER betoont Zijn welbehagen
aan hen, die need'rig naar Hem vragen,
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, | en door Zijn hand zich laten leiden;
die, hoe het ook moog' tegenlopen, | gestadig op Zijn goedheid hopen.
O Salem, roem de HEER der heren; | wil Uwe God, o Sion, eren!
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 5: 1 – 11 (tekst zie eredienst 31 dec.)
Weerklank 600
3 God zorgt voor ons, alle dagen.
Hij geeft ons zelfs overvloed.
Heer, vergeef ons als wij klagen
bij de minste tegenspoed.
Dank de Schepper,
dank de Schepper.
Wij getuigen: God is goed!
Verkondiging: ‘Vol…!’ | deel 2 preek over de wonderbare visvangst
Opwekking 687
1 Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan;
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
2 Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is;
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
3 Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan.
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4 Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef;
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft,
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
Dankgebed en voorbeden
Psalm 90 OB
9 Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken,
En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken,
Uw heerlijkheid niet van hun kind'ren wijken;
Uw liefd', Uw macht behoed' ons voor bezwijken.
Sterk onze hand, en zegen onze vlijt;
Bekroon ons werk, en nu, en t' allen tijd'.
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingende Gezegend 240
1 Gaat heen in vrede,
handen vol zegen,
hartverwarmend door iedereen!
Wie zich wil geven,
die vindt het leven niemand leeft voor zichzelf alleen.
Weest allerwegen
elkaar ten zegen, te allen tijde
vol medelijden,
elkander toegewijd in lief en leedtot alle dromen
zijn uitgekomen:
de bruiloftsgasten
niet langer vasten,
maar met Gods vrolijkheid zijn
overkleed.

2 Zingt opgetogen,
God in den hoge,
wijn en spijzen heeft Hij bereid.
Hij zal u leiden, staat u terzijde
ook als eenmaal de dood u scheidt.
Loopt alles tegen,
niets rooft zijn zegen,
kunt gij niet verder,
Hij is uw herder prijst Hem hartstochtelijk en weest
verblijd!
Klapt in uw handen,
laat lampen branden,
dansen de voeten:
eens zal begroeten
de bruid haar bruidegom - in
eeuwigheid!

Zegen
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Mededelingen
In verband met het coronavirus en de oproep van de overheid, heeft de
kerkenraad in zijn vergadering van 16 december besloten dat er geen
erediensten worden gehouden met (gast)leden, in ons kerkgebouw. Tot
en met zondag 17 januari 2021 zullen er geen diensten en gemeentelijke
activiteiten in onze kerk plaatsvinden. De diensten zijn te volgen via de
livestream van de kerk, te vinden via de website www.cgkzierikzee.nl
Eredienst oudejaarsdag en nieuwjaarsdag
Op oudejaarsdag begint de dienst om 19:00 uur en gaat voor ds. J. van
Langevelde. Uw en jouw gaven worden dan gevraagd voor de kerk en
diaconie.
Ouderling van dienst is broeder Mart Koopman.
Op nieuwjaarsdag begint de dienst om 10:00 uur, in de deze dienst zal
voorgaan ds. J. van Langevelde. De collecten zijn op nieuwjaarsdag
bestemd voor de kerk en diaconie.
Ouderling van dienst is broeder Jan Maas.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk).
Bankrekeningnummer van de Diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie)
Diensten op zondag 3 januari 2021
Op zondag 3 januari gaat in de morgendienst voor ds. J. van Langevelde.
In de avonddienst zal voorgaan br. Peter Legemate. De collecten zijn dan
bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen.
Ouderling van dienst is in de morgendienst br. Nico Cats en in de
avonddienst br. Jan van de Velde.
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
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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.
Solid Friends
Zondagavond 3 januari na de avonddienst hebben we een speciale
nieuwjaars clubavond. We ontmoeten elkaar online voor een nieuwjaars
bingo. Met uiteraard spetterende prijzen! De link om mee te doen
ontvang je via whats app. We hopen je online te zien!!
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
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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