Getijde voor zondag
21 februari 2021

Morgendienst 10.00 uur: ds. G.J.H. Vogel
Avonddienst 18.00 uur: ds. G.J.H. Vogel
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. G.J.H. Vogel
Piano: Sem Bienefelt
Fluit: Marline Wessels
Drum: Ruben Willeboordse
Viool: Jette de Bruine
Zang: Digne van de Velde en Marco Mol
Ouderling: Peter Legemate
Welkom en mededelingen
Psalm 43 OB
1. Geduchte God, hoor mijn gebeden,
strijd voor mijn recht en maak mij vrij
van hen, die vol arglistigheden
gerechtigheid en trouw vertreden,
opdat mijn ziel Uw naam belij'
en U geheiligd zij.
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,
waar mij Uw gunst verbeidt.
4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd;
dan zal ik juichend stem en snaren
ten roem van Zijne goedheid paren,
die na kortstondig ongeneugt'
mij eindeloos verheugt.
Stil gebed, votum en groet
Weerklank 144
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, | de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
2

Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht, | Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen ied’re dag,
gedragen door zijn liefd’ en kracht.
2. En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’.
Refrein

3. Zie je de wonden zo diep.
De hand die aarde ͜en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
Refrein

4. Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn. Refrein
Geboden
Weerklank 492
1. Lam van God, Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U,
Heer ontferm U over ons,
Heer ontferm U over ons.

2. Lam van God, Lam van God
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede
Heer, geef vrede overal,
Heer, geef vrede overal.

Kindermoment
Weerklank 608
1. ’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
’k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
’k heb Hem nodig, dag aan dag.
2. ’k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
’k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
’k wil Hem volgen, dag aan dag.
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Gebed
1e Schriftlezing: Genesis 6: 1-8
Voorzegging van de zondvloed
1 En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te
vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden,
2 dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren,
en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.
3 Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens
twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig
jaar zijn.
4 In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods
zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en
die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden
af, mannen van naam.
5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was,
en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht
waren.
6 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde
gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.
7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de
aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren
en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen
gemaakt heb.
8 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.
2e Schriftlezing: Johannes 19: 1-11
Zie de Mens, zie, uw Koning
1 Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem.
2 En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op Zijn
hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om,
3 en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in
het gezicht.
4 Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: Zie, ik breng Hem
tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in Hem vind.
5 Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen
bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens!
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Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij:
Kruisig Hem, Kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Neemt u Hem en
kruisig Hem, want ik vind in Hem geen schuld.
7 De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en volgens onze wet
moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt.
8 Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd,
9 en hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus: Waar
komt U vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord.
10 Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat ik
macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten?
11 Jezus antwoordde: U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als
het u niet van boven gegeven was; daarom heeft hij die Mij aan u
overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u.
Psalm 89 OB
16. Maar ach, mijn God, waar blijkt Uw trouw nu, waar Uw eer?
Gij stoot en werpt, vergramd, thans Uw gezalfde neer.
Gij schijnt niet van 't verbond met Uwen knecht te weten,
zijn kroon, ontheiligd, ligt ter aarde neergesmeten,
zijn sterke muren zijn door 's vijands macht verbroken,
zijn vestingen verwoest en in het stof gedoken.
19. Gedenk, o HEER’, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur!
Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur.
Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen?
Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen,
wie redt zijn ziel van 't graf? Ai, help ons als tevoren,
gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen!
Verkondiging: Zie de mens!
Weerklank 147
1. Is dat, is dat mijn Koning, | dat aller vaad’ren wens,
is dat, is dat zijn kroning? | Zie, zie, aanschouw de mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen, | dat riet, die doornenkroon,
lijdt Hij die smaad, die slagen,
Hij, God, uw eigen Zoon?
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2. Ja, ik kost Hem die slagen,
die smarten en die hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen,
dat riet, die doornenkroon;
ik sloeg Hem al die wonden,
voor mij moet Hij daar staan;
ik deed door mijne zonden,
Hem al die jamm’ren aan.

3. O Jezus, man van smarten,
Gij aller vaad’ren wens,
herinner aller harten
’t aandoenlijk: ‘Zie de mens!’
Laat mij toch nooit vergeten
die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten:
’t is al voor mij geschied!

Dankgebed en voorbeden
Psalm 8 NB
1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kindren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.
3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt ?
6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.
Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. G.J.H. Vogel
Orgel: Leander de Bruine
Zang: Josephine Schroevers en Peter Legemate
Ouderling: Joost Schroevers
Welkom en mededelingen
Psalm 42 OB
1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad'ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen?

4. 'k Denk aan U, o God, in 't klagen
uit de landstreek der Jordaan.
Van mijn leed doe 'k Hermon wagen,
'k roep van 't klein gebergt' U aan.
'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,
daar 't gedruis der waat'ren groeit,
daar Uw golven, daar Uw baren
mijn benauwde ziel vervaren.

5. Maar de HEER’ zal uitkomst geven
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal Zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.
Stil gebed, votum en groet
Weerklank 611
1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

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

7

Gebed
Schriftlezing: Marcus 4: 35-41
Jezus stilt de storm
35 En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten
wij overvaren naar de overkant.
36 En zij lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het schip was,
mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem.
37 En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het
schip, zodat het al volliep.
38 En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij
wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet
om dat wij vergaan?
39 En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg,
wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.
40 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen
geloof?
41 En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze
toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?
Evangelische Liedbundel 187
1. ’t Scheepke onder Jezus’ hoede, | met zijn kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing | allen, die in nood zijn, op.
Al staat de zee ook hol en hoog | en zweept de storm ons voort,
wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor ’t oog.
2. Zon, bestraal het kleine scheepke;
winden, stuwt het zacht vooruit;
golven, draagt het naar de verten,
waar Gods einder zich ontsluit.
Dat nooit 't geloof bezwijken moog';
God houdt zich aan zijn woord;
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor 't oog.

3. Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag
wappert boven d'oceaan!
Kom tot Jezus; wie Hem volgen,
kan geen storm ooit doen vergaan.
Wij wenden ons tot God omhoog:
'O Heer, geleid ons voort!'
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor 't oog!

Verkondiging: Zelfs als Hij slaapt…
8

Psalm 73 NB
9. Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

10. Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Dankgebed en voorbeden
Geloofsbelijdenis
Psalm 93 OB
1. De HEER’ regeert, de hoogste Majesteit,
bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid,
bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand
dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.
2. Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond.
De waat'ren, HEER’, verheffen zich in 't rond;
rivier en meer verheffen hun geruis,
het siddert al op 't woedend stroomgedruis.
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!
Zegen
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Mededelingen
Diensten op zondag 21 februari
In de ochtend- en avonddienst gaat voor Ds. G.J.H. Vogel.
Ouderling van dienst is in de eerste dienst br. Peter Legemate en in de
tweede dienst br. Joost Schroevers.
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)
Diensten op zondag 28 februari 2021
In de beide diensten van D.V. zondag 28 februari gaat ds. Jan van
Langevelde voor. De collecten zijn dan bestemd voor kerk, diaconie en
de ICF gemeente in Rotterdam.
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 2 maart.
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
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Jaarboek
Bij de koster ligt de nieuwe intekenlijst voor het nieuwe “Jaarboek van
de Christelijk Gereformeerde Kerken 2021“.
Als u dit boek wenst te ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen
naar koster@cgkzierikzee.nl. Het vriendelijke verzoek is om dit voor 15
maart te doen, met uw naam en adres. De prijs is 12,50 en kunt u
overmaken naar CvB = NL52 RABO 0108.6329.11 t.n.v. Jaarboekje 2021.
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!
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?
STILLE WEEK
In de week van D.V. maandag 29 maart t/m zaterdag 3 april is het weer
de ‘Stille Week’. Tijdens deze week willen we tijdens het avondgebed stil
worden bij het offer van Jezus Christus, onze Heiland. We denken aan
het bittere lijden en sterven van Hem, die van God verlaten werd, zodat
wij nooit meer van God verlaten zouden worden.
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U kunt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag- en zaterdagavond
vanaf 19.30 kijken en luisteren naar deze korte diensten, waarin er
gezongen, overdacht en gebeden wordt. Daarnaast zijn we op zoek naar
broeders en zusters die bereid zijn een bijdrage te leveren aan deze
dienst. Het voordeel hiervan is dat je dan ook echt aanwezig kunt zijn bij
de dienst.
We zijn voor elke avond op zoek naar:
•

•
•

Een spreker: U opent de dienst met een gebed, u verzorgt de
meditatie bij het schrift-gedeelte die avond en kiest bijpassende
liederen/psalmen in overleg met de muziekgroep.
Een gemeentelid die de paaskaars aan wil steken aan het begin
van de dienst. (Kinderen zijn ook van harte welkom dit te doen.)
Een gemeentelid die de schriftlezing wil doen en het Onze Vader
en de zegenbede wil verzorgen aan het einde van de dienst.

Vooral in deze tijd is het zo waardevol om in God’s Huis te mogen zijn,
daarom nodigen we u van harte uit om uzelf op te geven, ook juist als u
dit nog nooit eerder hebt gedaan.
Als u zich wilt opgeven kunt u een mailtje sturen naar Josephine
Schroevers-Janse (josephinejanse@hotmail.com) of even bellen/appen
naar 06-146 85 446. Geef a.u.b. in dit berichtje aan op welke avonden u
zou kunnen en welke bijdrage u aan de dienst zou willen leveren.
We hopen op veel aanmeldingen!
Met hartelijke groet,
Annelies den Boer, Joost en Josephine Schroevers
JV
Na de avonddienst is er een online JV avond via MS Teams. We gaan het
met elkaar hebben over God's aanwezigheid in ons leven, óók wanneer
het stormt. Wanneer je jouw e-mailadres nog niet doorgegeven hebt,
stuur dan Arie de Boed een berichtje om deze alsnog door te geven!
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Live Steady
Zondagavond is er een online clubavond van jeugdclub Live Steady. Het
thema is Corona Moe(d)!
Na een inleiding over dit thema gaan we in groepjes de Escape Room in.
Ben jij slim, moedig, tactisch en snel genoeg om hieruit te ontsnappen?
Hopelijk zien we je zondagavond: 19.30 uur. Groetjes van de clubleiding.

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
• Rien de Bruijne, die morgen in het ziekenhuis in Gent een ingreep
ondergaat; er zijn grote zorgen over zijn gezondheid
• de (klein)kinderen van Addy Boot en andere nabestaanden
• Geerth de Vries-de Nooijer, die dankbaar is dat de laatst gemaakte
scan een positief effect van de tumor-behandeling liet zien

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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