Getijde voor zondag
10 januari 2021

Morgendienst 10.00 uur: ds. L.J. Koopman
Avonddienst 18.00 uur: ds. L.J. Koopman

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J. Koopman
Piano: Eveline de Waard
Klarinet: Ada v.d. Velde en Josca Boot
Zang: Ada v.d. Sluis, Roselie Biesma en Johan Stouten
Ouderling: Kees Kristalijn
Welkom
In memoriam
Liedboek 14
1 De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

3 De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Mededelingen
Psalm 91 OB
1 Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Koning,
Beveiligd in den duistren nacht,
Beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burg, mijn toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.
5 Ik steun op God, mijn toeverlaat,
Dies heb ik niets te vrezen:
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad;
Uw tent zal veilig wezen. | Hij zal Zijn engelen gebien,
Dat z' u op weg bevrijden; | Gij zult hen, in gevaren, zien
Voor uw behoudnis strijden.
Stil gebed, votum en groet
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Psalm 63 OB
1 O God, Gij zijt mijn toeverlaat;
Mijn God, U zoek ik met verlangen,
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen,
Bij 't krieken van den dageraad.
O Heer' mijn ziel en lichaam hijgen,
En dorsten naar U in een land,
Dat, dor en mat, van droogte brandt,
Waar niemand lafenis kan krijgen.

2 'k Heb U voorwaar in 't heiligdom
Voorheen beschouwd met vrolijk'
ogen;
Hoe zag ik daar Uw alvermogen;
Hoe blonk Uw Goddlijk, eer alom.
Want beter dan dit tijdlijk leven,
Is Uwe goedertierenheid;
Och, wierd ik derwaarts weer geleid!
Dan zou mijn mond U d' ere geven.

Leefregel van God
Opwekking 763
1 Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.

2 Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.
Refrein

Refrein
O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.
3 Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!
Refrein 2x

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. | O God, ‘k heb U nodig. 2x
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Weerklank 249
1 Zoek eerst het koninkrijk van God | en zijn gerechtigheid,
en dit alles ontvangt u bovendien. | Hallelu, halleluja.
Refrein
Halleluja, halleluja, halleluja, | hallelu, halleluja.
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2 Men kan niet leven van brood alleen, | maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.
Refrein
3 Bid en u zal gegeven zijn, | zoekt en u zult het zien,
klop en de deur zal voor u opengaan. | Hallelu, halleluja. Refrein
Schriftlezing: Markus 1: 1 – 13
Johannes de Doper
11Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God.
2
Het is zoals er geschreven staat in de profeten:
Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg
gereed zal maken, 3en: De stem van iemand die roept in de woestijn:
Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.
4
Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van
bekering tot vergeving van zonden.
5
En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem
uit; en zij werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl
zij hun zonden beleden. 6En Johannes was gekleed in kameelhaar en had
een leren gordel om zijn middel, en hij at sprinkhanen en wilde honing.
7
En hij predikte en zei: Na mij komt Hij Die sterker is dan ik, bij Wie ik
het niet waard ben neer te bukken en de riem van Zijn sandalen los te
maken. 8Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de
Heilige Geest.
Doop en verzoeking van Jezus
9
En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea,
en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan.
10
En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen
scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen.
11
En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in
Wie Ik Mijn welbehagen heb!
12
En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in.
13
En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de
satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.
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Schriftberijming 25
1 Een grote hogepriester,
de hemel doorgegaan,
is voor de troon gaan staan Gods Zoon biedt aan zijn liefde:
Hij heeft zichzelf gegeven,
Hij offert eigen bloed;
gelooft het vast, houdt moed:
zijn sterven is uw leven!

2 Hij is geen hogepriester
die onze strijd niet streed;
dit lam draagt al het leed
der wereld met zich mede.
Getrouw is Hij bevonden;
in de woestijn geweest,
verzocht, beproefd - de Geest
behoedde Hem voor zonde.

3 Laat ons dan zeer vrijmoedig | de weg gaan tot de troon God is in Hem, de Zoon, | genadig en lankmoedig:
al wie zijn hulp verlangen | zullen te zijner tijd,
daar Hij als priester pleit, | barmhartigheid ontvangen.
Verkondiging: ‘K(k)ind van God in de woestijn’
Schriftberijming 8
1 Het dorre land zal juichen
en bloeien als een roos,
ja, jubelend getuigen:
Gods heil is grenzeloos!
Sterkt dan de slappe handen
en maakt de knieën vast,
want God verbreekt uw banden
en Hij verlicht uw last!

3 Dan zal er water komen,
ontspringen: een fontein!
Een beek zal overstromen,
een tuin wordt de woestijn!
God zal een weg gaan banen,
een weg die heilig is
en ieder zal beamen
dat die weg veilig is!

4 Daar zal geen leeuw meer wezen,
geen wild, verscheurend dier;
geen kwaad is hier te vrezen,
men wandelt vrij en fier!
Zo zal het volk des HEEREN
zingend het hoogste lied,
met vreugde wederkeren,
want weg vlucht elk verdriet!
Dankgebed en voorbeden
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Opwekking 710
1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
2 Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
3 Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
4 Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. L.J. Koopman
Orgel: Leander de Bruine
Zang: Corine den Boer en Henk Kesteloo
Ouderling: Hajo de Bakker
Welkom en mededelingen
Psalm 65 NB
1 De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich
wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

2 Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Stil gebed, votum en groet
Psalm 17 OB
3 Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt.
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Markus 1: 14 – 20
De roeping van de eerste discipelen
14
En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en
predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, 15en Hij zei: De tijd is
vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof
het Evangelie.
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16

En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas,
zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
17
En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u
vissers van mensen wordt. 18En zij lieten meteen hun netten achter en
volgden Hem. 19En toen Hij vandaar wat verdergegaan was, zag Hij
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, die in het schip
de netten aan het herstellen waren.
20
En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip
achter met de loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna.
Weerklank 41
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 jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

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.
Verkondiging: ‘Achter Jezus aan: Gevangen om te vissen’
Weerklank 272
1 Wij gaan vertrouwend aan uw hand, | U, Jezus, zult ons leiden;
van plaats tot plaats, van land tot land | zult U de weg bereiden.
Wanneer U ons een last oplegt, | schenkt U ook kracht tot dragen,
Ja, alles wat U van ons vraagt, | kunnen wij met U wagen.
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2 Tot hiertoe heeft uw aangezicht,
– uw volk tot heil en zegen –
genadig over ons gelicht;
uw liefde straalt ons tegen.
Met dankbaarheid gedenkt uw kerk | uw hulp; en wij verhalen
hoe U, bij tegenstand in ’t werk, | toch oogst liet binnenhalen.
3 Gedenk aan uw belofte, Heer,
om steeds uw kerk te dragen.
Schenk ook aan ons, zoals weleer
uw Godd’lijk welbehagen,
Ga met ons mee, waar wij ook gaan | tot in de verste landen.
En als wij biddend voor U staan, | vul zelf dan onze handen.
Dankgebed en voorbeden
Psalm 68 OB
10 Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag, | Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid; | Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven; | Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naadren van den dood, | Volkomen uitkomst geven.
Geloofsbelijdenis (staande)
Opwekking 575
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.

2 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.

3 Jezus alleen werd mens als wij;
Klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
Leed om mijn ongerechtigheid.

4 En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
Dankzij zijn sterven leef ik nu.
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5 Daar in het graf, in dood gehuld,
Leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

6 Sinds Hij verrees in heerlijkheid
Ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

7 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.

8 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!

Zegen

Mededelingen
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
Diensten op zondag 10 januari 2021
Vandaag gaat in beide diensten voor ds. L.J. Koopman van de CGK van
Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Oost en Capelle a/d IJssel.
De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de diaconie.
Ouderling van dienst is vanmorgen br. Kees Kristalijn van de GKV van
Brouwershaven en in de avonddienst br. Hajo de Bakker.
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 17 januari 2021
Op zondag 17 januari gaat in beide diensten voor Ds. J. van Langevelde.
De collecten zijn dan bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen. Er is
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deze zondag een extra collecte bestemd voor de Theologische
Universiteit.
Kerkenraadsvergadering
Woensdag 13 januari is er een brede kerkenraadsvergadering. In
verband met het corona-virus wordt deze vergadering online gehouden
met de zittende en nieuwe ambtsdragers.
Besluit kerkenraad erediensten i.v.m. Covid-19
Ons land zit momenteel in een loc down. 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) zijn
gecanceld. De kerkenraad roept de gemeente op ook
samenkomsten thuis te beperken en zo mogelijk online te
vergaderen.
4. De erediensten 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
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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
leden die zich elke week volop inzetten in onze gemeente!
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
• Geerth de Vries-de Nooijer, die afgelopen week in Utrecht een
darmoperatie moest ondergaan
• Anton Berrevoets, die een steeds moeilijker wordende weg gaat
vanwege de gevolgen van prostaatkanker
• de nabestaanden van Joop van Houdt, die zijn plotselinge overlijden
moeten verwerken
• de zorgelijke situatie in de Verenigde Staten
• het wereldwijd nog steeds om zich heen grijpende corona-virus en de
pogingen om dat te bestrijden met maatregelen en vaccinatie
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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