Getijde voor zondag
7 februari 2021
Hulpverleningszondag

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. A.G.M. Weststrate
1

BIJ DE DIENSTEN

Ook vandaag komen we mopperende Schriftgeleerden tegen. Wat is dat
toch teleurstellend: als juist geestelijke leiders commentaar leveren op
wat God genezend en reddend doet. Met al hun kennis en inzicht van
Gods Woord zou je anders verwachten. Vorige week hoorden we hoe
Jezus ontdekkend de vinger legde bij hun buitenkant-vroomheid.
Vandaag gaat het om de erkenning dat Jezus zonden van mensen mag
vergeven. De Bijbelkenners die bij de genezing van de verlamde
aanwezig zijn beschuldigen Hem van godslastering. Maar Jezus doet
waar Hij zich toe geroepen weet. Wie het wonder daarvan doorheeft
kan niet anders dan God verheerlijken (Mc.2,12). Op deze
Hulpverleningszondag denken we na over de genezing van de verlamde
in Kapernaüm en de boodschap die daar ook voor ons in zit. In de
avonddienst gaat ds. A.G.M. Weststrate voor en ben ik zelf in Biezelinge.
D.V. natuurlijk.
Gezegende diensten!

ds. Jan van Langevelde
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Sem Bienefelt
Euphonium: Corina en Erika de Bakker en Joëlle Biesma
Trombone: Daniek Biesma
Zang: Eline de Oude en Johan Stouten
Ouderling: Richard Otte
Welkom en mededelingen
Watersnoodlied
1. In stilte zijn wij samen
omdat ons hart ons roept,
en noemen U de namen,
genomen door de vloed.
Op dat wij nooit vergeten
die nacht, zo diep, zo zwart,
de smarten, ongemeten,
de pijn diep in het hart.
3. Gedenken wij die dagen
de doden en hun strijd.
Hun naam mag niet vervagen
door sporen van de tijd.
En allen die nog dragen
littekens van verdriet,
de tijd kan veel vervagen
maar wonden heelt zij niet.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 146 OB
3. Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
hij, die door den nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in 't hachlijkst lot
vestigt op den HEER’, zijn God.

2. Wie weet wat is geleden
toen, in die helse nacht.
Wat is geschreeuwd, gebeden:
God, waar is toch uw macht?
En als in vele jaren
een storm weer woest en wild
ons hart onrustig maakte…
is ooit die storm gestild?
4. In stilte zijn wij samen
en zien een wereld wijd.
Wie kan zich veilig wanen
vandaag, in onze tijd?
De beelden van ontzetting
bereiken ons steeds weer.
Bewaar ons voor gewenning.
Ontferm U onzer, Heer.
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Leefregel van God
Psalm 86 OB
3. HEER’, door goedheid aangedreven,
zijt Gij mild in ’t schuldvergeven!
Wie U aanroept in den nood,
vindt Uw gunst oneindig groot.
HEER’, neem mijn gebed ter ore,
wil naar mijne smeking horen,
merk naar Uw goedgunstigheên
op de stem van mijn gebeên.

6. Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k zal dan in Uw waarheid wand'len.
Neig mijn hart en voeg het saâm
tot de vrees van Uwen naam.
HEER’, mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven,
'k zal Uw naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid!

Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Opwekking 367
1. Als God zijn stem doet horen in Israël
dan zien wij al zijn luister en macht.
Kom naar de heilige berg van God.
Zing dit feestlied in de nacht.
Refrein: Hij 's de Machtige van Israël.
De Machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van zijn woord.
De Machtige van Israël.
2. Dan toont Hij zijn kracht
en de blinden zullen zien.
De doven verstaan zijn stem.
De tong van de stomme
zal zingen in de nacht.
De lamme zal dansen voor Hem.
Refrein

3. De dorre woestijn zal gaan
bloeien als een roos.
De wildernis jubelt en lacht.
Spreek tot het hart
van wie moe is en bang: Wees sterk!
De Heer vernieuwt uw kracht!
Refrein

Schriftlezing: Marcus 2: 1-12
Jezus geneest een verlamde
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En na enkele dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaüm; en men hoorde
dat Hij thuis was.
2 En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de
deur hen niet meer kon bevatten; en Hij sprak het Woord tot hen.
3 Er kwamen ook enigen naar Hem toe die een verlamde brachten, door
vier mannen gedragen.
4 En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege de menigte,
verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar Hij was; en
nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de ligmat waarop de
verlamde lag, neer.
5 En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw
zonden zijn u vergeven.
6 En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in
hun hart:
7 Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden
vergeven dan God alleen?
8 En Jezus, Die meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf
overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart?
9 Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u
vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen?
10 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de
aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde):
11 Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis.
12 En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging
hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf
waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets
gezien!
Psalm 72 NB
4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull’ de tijd.
Looft God de HEER, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de HEER.
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Verkondiging: ‘Sta op!’
Opwekking 726
1. Er is een onbegrensde liefde
die alles draagt en nooit vergaat.
Er is een hoop die nooit meer wankelt
en die de zwaarste storm doorstaat.
Er is een licht dat ons de weg wijst,
ook als wij nu niet alles zien;
een fundament voor ons vertrouwen,
tot aan de dag dat wij Hem zien.
Refrein: Hij is de spil van alle eeuwen. | Hij is het anker in de tijd.
Hij is de bron van al het leven; | Hij is ons doel in eeuwigheid.
Hij is ons doel in eeuwigheid.
3. Er is een wonder van bevrijding;
de laatste redding in de nood.
En er is troost in pijn en lijden;
een eeuwig leven na de dood.
Er is gerechtigheid voor allen
en onze trouw wordt eens beloond.
Er is een bruiloftsmaal voor eeuwig,
met Jezus Christus, Vaders Zoon. Refrein
Dankgebed en voorbeden
Zingende Gezegend 240
1. Gaat heen in vrede, | handen vol zegen,
hartverwarmend voor 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 leed | tot alle dromen
zijn uitgekomen: | de bruiloftsgasten
niet langer vasten, | maar met Gods vrolijkheid zijn overkleed.
Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. A.G.M. Weststrate
Orgel: Aart-Jan Bil
Zang: Annah Kooman en Nico Cats
Ouderling: Jan van de Velde
Welkom en mededelingen
Psalm 108 OB
1. Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 25 OB
4. 's HEEREN goedheid kent geen palen.
God is recht, dus zal Hij door
onderwijzing hen, die dwalen,
brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des HEEREN:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.
Gebed
Schriftlezing: Marcus 3: 7-19
Twaalf apostelen uitgekozen
7 En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; en Hem volgde een
grote menigte uit Galilea en uit Judea,
8 en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over de Jordaan; ook een grote
menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon, die gehoord had wat voor
grote dingen Hij deed, kwam naar Hem toe.
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En Hij zei tegen Zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij Hem
moest blijven vanwege de menigte, opdat ze Hem niet verdringen
zouden.
10 Want Hij had er velen genezen, zodat allen die aandoeningen hadden,
op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken.
11 En telkens wanneer de onreine geesten Hem zagen, vielen zij voor
Hem neer en riepen: U bent de Zoon van God!
12 En Hij gebood hun streng en met klem dat zij niet bekend zouden
maken wie Hij was.
13 En Hij klom de berg op en riep bij Zich wie Hij wilde; en zij kwamen
naar Hem toe.
14 En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden
om te prediken,
15 en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te
drijven.
16 En Simon gaf Hij de naam Petrus,
17 en verder Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, de broer van
Jakobus – aan hen gaf Hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de
donder’ betekent –
18 en Andreas en Filippus en Bartholomeüs en Mattheüs en Thomas en
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Thaddeüs en Simon Kananites,
19 en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.
Psalm 79 NB
5. O, Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
aan stille waat’ren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht
uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden.
Zo gaat een blinkend spoor
van lof de eeuwen door.
Wij prijzen uw genade.
Tekst

: Marcus 3: 13-19
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Verkondiging : Weer naar school!
1) De roeping;
2) De taken;
3) En de namen van Jezus’ leerlingen
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. 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 u 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.
Dankgebed en voorbeden
Liedboek 304
1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
Geloofsbelijdenis
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Opwekking 58
2. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij. 2x

3. Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd. 2x

4. Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u. 2x
Zegen
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Mededelingen
Diensten op zondag 7 februari 2021 Hulpverleningszondag
Vandaag gaat in de ochtenddienst voor Ds. J. van Langevelde en in de
avonddienst gaat voor Ds. A.G.M. Weststrate (CGK Biezelinge).
Ouderling van dienst is vanmorgen br. Richard Otte en in de
avonddienst br. Jan van de Velde.
De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de diaconie.
Diaconale collecte
Vandaag zal de collecte weer in het teken staan van de jaarlijkse
hulpverleningszondag, zoals we die sinds de ramp van 1953 kennen.
Deze zondag staat speciaal in het teken van onze naasten in nood. Het
thema van deze zondag zal dit jaar in het teken staan van vertrouwen
vinden, een actueel thema in de coronatijd. Het Nederlandse project zal
in het teken staan van “Hoop voor Noord” in Amsterdam Noord. Hier
wordt vooral ingezet op het bestrijden van sociale armoede van
laagopgeleide en allochtone bewoners, met als speerpunt “oog voor
elkaar”. Het wereldwijde project zal in het teken staan van steun en
training van arme koffieboeren in het Noorden van Nicaragua. Op het
platteland leven veel koffieboeren met hun gezinnen in extreme
armoede. Hier zal de gehele collecte voor bestemd zijn. Meer over de
projecten kunt u lezen op de website van ons landelijk kerkverband
www.cgk.nl. Laten we al deze mensen een beter bestaan bieden door
uw gift of gebed. Laten ze zich hierdoor gedragen voelen maar zich
bovenal aan onze Hemelse Vader toevertrouwen. Van harte bij u en jou
aanbevolen!
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 zondag 14 februari 2021
D.V. volgende week zondag gaat ds. J. van Langevelde voor in beide
diensten. In de ochtenddienst zal de Heilige Doop worden bediend aan
Joas Stoutjesdijk, zoon van Cor en Mariske Stoutjesdijk.
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De collecten zijn dan bestemd voor kerk, kerkelijke kassen en de
emeritikas.
Besluit kerkenraad erediensten i.v.m. Covid-19
Het eerder genomen besluit van 16 december door de kerkenraad geldt
in verband met de verlenging van de maatregelen door de overheid ten
minste tot en met zondag 28 februari.
1. De groepsgrootte voor de erediensten wordt 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 weken. 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.
De diensten zijn te volgen via de livestream van de kerk, te vinden via de
website www.cgkzierikzee.nl
Bijbelklas & Zondagschool – Paasproject
Op weg naar Pasen luisteren we naar zeven uitspraken van Jezus die
beschreven worden in het evangelie naar Johannes, waarin Hij zich aan
ons voorstelt: ‘Ik ben…’.
Van zondag 14 februari tot en met zondag 4 april zullen deze uitspraken
centraal staan in de kindermoment-filmpjes om met elkaar toe te leven
naar Pasen!
Iedere week zal er een passend werkblad en symbool klaar staan op de
website van de kerk. Deze symbolen kunnen worden gebundeld tot één
geheel, zodat je op zondag 4 april een verzameling en overzicht van de
‘Ik ben…-uitspraken’ hebt gemaakt!
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In het eerste filmpje op zondag 14 februari zal dit worden uitgelegd.
Kijken jullie weer mee?! Ook op Biddag kunnen jullie na de dienst blijven
kijken voor een filmpje!
We zouden het erg leuk vinden om wekelijks te zien wat jullie hebben
gemaakt. Willen jullie een foto van jullie werk doorsturen via WhatsApp
naar 0627841807?
OPROEP

Nieuwe ‘Wat doe jij?-rubriek’ – We zijn erg benieuwd wat de kinderen
van de Bijbelklas en de Zondagschool allemaal doen, nu ze niet naar
school kunnen. Maken jullie een kort filmpje hiervan? Dan laten we dit
zien in de nieuwe rubriek in de filmpjes: ‘Wat doe jij’?! We willen elkaar
graag inspireren en motiveren om leuke dingen te blijven doen én zo
kan jij je vriendjes en vriendinnetjes ook terugzien in de filmpjes! Dit
filmpje kun je doorsturen naar 0627841807.
Digitale samenzang
Veel gemeenteleden missen het samen zingen. Daarom organiseren we
een digitale samenzang! Iedereen kan hierbij meezingen en met een
smartphone een filmpje van zichzelf maken. Alle filmpjes worden
samengevoegd en het resultaat delen we via de site van de kerk.
Aanmelden via organist@cgkzierikzee.nl
Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00
uur door aan de scriba. Tel. 06-19710183 scriba@cgkzierikzee.nl

Gebedspunten
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
CGK Zierikzee
• br. Anton Berrevoets, die in hospice Kaaskenshuis verpleegd wordt en
voor wie het levenseinde nadert
• zr. Corry Pannekoek-van der Welle, die afgelopen week in hetzelfde
hospice werd opgenomen omdat ook haar krachten steeds minder
worden
• br. Rien de Bruijne, die afgelopen woensdag weer naar het ziekenhuis
moest omdat hij zich helemaal niet goed voelt
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• de hulpverleningsprojecten die onze kerken in binnen- en buitenland
steunen
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.A.J. Schroevers, Manhuisstraat 7, 4301 BK Zierikzee.
Tel. 06-19710183; scriba@cgkzierikzee.nl
Koster: W. Bouwman, tel. 0111-413385, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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