Getijde voor zondag
28 februari 2021

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. J. van Langevelde

Bij de diensten
'Die geleden heeft...': in deze lijdenstijd doen we er goed aan om te
overdenken wat de diepe betekenis van het lijden van Christus is. Het
maakt eerst stil. Maar vervolgens willen hart en mond er dankbaar van
zingen: 'Duizend, duizendmaal o Heer, zij U daarvoor dank en eer'
(Liedboek 182 - zie liturgie vanavond). Omdat Hij leed...voor mij! Aan de
hand van zondag 15 van de Catechismus werken we dit in de avonddienst
verder uit. 's Morgens verwonderen we ons opnieuw samen met de
leerlingen van Jezus over de macht van de Heiland. Vorige week
zondagavond waren we er al getuige van hoe wind en zee Hem
gehoorzaam zijn. Vanmorgen blijkt Hij ook niet bang voor de confrontatie
met demonen. Als Hij dat gebiedt verliezen ze hun grip op mensen. Ook
met die bevrijding uit de sinistere macht van het occulte laat de Zoon van
God zien dat Hij het Licht van de wereld is. Hij roept ons uit de duisternis
tot Zijn wonderbaar licht (1 Petr.2). Gezegende diensten!
ds. Jan van Langevelde

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Hans Biesma
Dwarsfluit: Lydia Flikweert en Annelies den Boer
Zang: Vera Tromp en Mark de Gast
Ouderling: Nico Cats
Welkom
In memoriam C.J. (Kees) Hanse
Evangelische Liedbundel 189a,1
1 Vaste Rots van mijn behoud, | als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw, | laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort, | mij de bron des levens wordt.
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Stil gebed, votum en groet
Liedboek 172
1 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

3 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4 Een mens te zijn op aarde | in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden | die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, | Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde | de duivel wederstaan.
Leefregel van God
Psalm 18 NB
1 Ik heb U lief van ganser harte, HERE.
Gij immers zult het onheil van mij weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.
9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t'allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze HERE?
Wie is de rots die alles kan trotseren?
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.
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Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Evangelische Liedbundel 458
Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen: God is goed!
God is liefde,
God is……..God is goed!
Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen: God is goed!
Schriftlezing: Mattheüs 8: 28-34
De genezing van bezetenen
28
En toen Hij aan de overkant was gekomen, in het land van de
Gergesenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren,
Hem tegemoet; zij kwamen uit de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk,
zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan.
29
En zie, zij riepen: Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met U te maken?
Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?
30
En ver bij hen vandaan was een grote kudde varkens aan het weiden.
31
De demonen smeekten Hem: Als U ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij
in die kudde varkens gaan.
32
En Hij zei tegen hen: Ga. En zij gingen uit hen weg en trokken in de
kudde varkens; en zie, de hele kudde varkens stortte van de steilte af de
zee in, en zij stierven in het water.
33
En zij die ze weidden, vluchtten; en toen zij in de stad gekomen waren,
berichtten zij al deze dingen én wat er met de bezetenen gebeurd was.
34
En zie, heel de stad liep uit, Jezus tegemoet; en toen ze Hem zagen,
smeekten ze Hem of Hij uit hun gebied wilde vertrekken.
Psalm 124 OB
1 Dat Israël nu zegge, blij van geest:
Indien de Heer', die bij ons is geweest,
Indien de Heer', die ons heeft bijgestaan,
Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd,
Niet had gered, wij waren lang vergaan.
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4 W' ontkwamen haast des vogelvangers net,
Den lozen strik, tot ons bederf gezet:
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.
De Heer' is ons tot hulp op ons gebed;
Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.
Verkondiging: ‘Verlos ons van de boze’
Gebed des Heren
3 Uw koninkrijk koom' toch, o HEER! 8 Verlos ons uit des bozen macht;
Ai, werp den troon des satans neer; Bescherm, en sterk ons door Uw
Regeer ons door Uw Geest en
kracht:
Woord;
Wij zijn toch zwak, Zijn sterkt' is groot;
Uw lof word' eens alom gehoord,
Dus zijn w' elk ogenblik in nood;
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Hier komt nog vlees en wereld bij;
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.
Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.
Dankgebed en voorbeden
Opwekking 717
1 Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
2 Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding
Refrein

Refrein:

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

3 Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht
doorbreekt
Refrein 2x

Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Jitske van Popering
Zang: Corine den Boer en Henk Kesteloo
Ouderling: Jan van de Velde
Welkom en mededelingen
Psalm 75 NB
1 U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wondren van uw hand.

2 "Ja, Ik kom, Ik kies de tijd,
Ik kies de tijd ten gericht.
Lijkt het of de aarde zwicht,
wankelt recht en zekerheid,
Ik bewaar het wereldrond,
op mijn trouw is het gegrond."

4 Of gij oost- of westwaarts ziet, | om hulp zoekt in de woestijn,
alle grootheid is slechts schijn: | God is Rechter die gebiedt.
Hij verhoogt en Hij slaat neer | naar zijn recht, Hij is de Heer.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 89 OB
7 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wandlen, Heer', in 't licht van 't Goddlijk Aanschijn voort;
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.
8 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.
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Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 19-25
Lijden omwille van het goede
19
Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen
verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt.
20
Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u
zondigt en daarvoor slagen ontvangt?
Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt,
is dat genade bij God.
21
Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden
heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou
navolgen; 22Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen
bedrog gevonden is; 23Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold,
en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig
oordeelt; 24Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het
hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden
leven. Door Zijn striemen bent u genezen.
25
Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de
Herder en Opziener van uw zielen.
Catechismus: zondag 15
Vraag 37
Wat betekent het woord 'geleden'?
Antwoord
De Here Jezus heeft de toorn van God tegen de zonden van alle mensen
gedragen, tijdens zijn aardse leven en vooral aan het einde ervan.
Hij heeft met Zijn lijden, wat het enige offer is, ons lichaam en onze ziel
van de eeuwige verdoemenis verlost.
Voor ons heeft Hij Gods genade, de gerechtigheid en het eeuwige leven
verdiend.
Weerklank 380
1 Jezus heeft steeds de lijdensweg betreden,
naar lichaam en naar ziel op aard geleden,
in het bijzonder in zijn laatste dagen
Gods toorn gedragen.
7

2 Hij ging die weg van kribbe tot de kruispaal,
van zijn geboorte totdat God hem thuishaalt,
prooi van miskenning, laster en verachting,
een Lam ter slachting.
4 Hij heeft geleden, is aan ’t kruis gestorven,
heeft heil voor lichaam en voor ziel verworven.
Wij mogen, door gena voorgoed omgeven,
voor eeuwig leven.
Verkondiging: ‘Hij leed…voor mij!’
Liedboek 182
1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

4 Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6 Dank zij U, o Heer des levens, | die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven | ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden, | in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn | wil ik eeuwig dankbaar zijn.
Dankgebed en voorbeden
Psalm 62 OB
1 Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot.
Hij immers zal mijn rotssteen wezen;
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek;
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.
Ik zal geen grote wankling vrezen.

5 In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.

Geloofsbelijdenis (staande)
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Opwekking 585
1 Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in zijn heerlijkheid.

2 Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.
Refrein

Refrein:
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
3 Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid.
Refrein

Zegen

Mededelingen
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.
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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
Collecte: De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk en diaconie. De
geplande (derde) deurcollecte zou zijn geweest voor de ICF te RotterdamCharlois. In het laatste Venster heeft u kennis kunnen nemen van het
werk wat er in de ICF-gemeente zoal gebeurt. Rotterdam is een stad van
de haven. Arbeid, opgestroopte mouwen en hard werken, dat is wie we
zijn. Ons refrein is: “Geen woorden, maar daden.” En in het vaandel staat
“Sterker door strijd”. Om dit werk te kunnen blijven doen is uw steun en
gebed daarbij hard nodig! Van harte bij u 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).
Opbrengst collecte hulpverleningszondag: De collecte voor de
hulpverleningszondag heeft 6.322,50 euro opgebracht. Een prachtig
bedrag waarvoor we dankbaar zijn
Diensten op zondag 6 maart 2021: In de ochtenddienst van D.V. zondag 6
maart gaat ds. E.J. van der Linde (Diaconaal Consulent verbonden aan de
Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder Rotterdam) voor. In de
avonddienst zal ds. J. van Langevelde voorgaan. De collecten zijn dan
bestemd voor kerk en kerkelijke kassen.
Biddag: Woensdag 10 maart zal de jaarlijkse biddag plaatsvinden. In de
beide diensten, die om 10.00 en 19.00 plaatsvinden zal ds. J. van
Langevelde voorgaan.
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Overkomst: Liedewhijn Jonker komt met bewijs van lidmaatschap van de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Brouwershaven over naar onze
gemeente.
Jong zangtalent gezocht!: Op tweede Paasdag wordt een digitale
paaszangdienst uitgezonden. Hiervoor willen we twee kinderliederen
opnemen op zondag 14 maart na de morgendienst. Vind je het leuk om
mee te doen? Meld je dan aan bij Annelies.
boer.annelies.den@gmail.com
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.
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.
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.
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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
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
CGK Zierikzee
• Rien de Bruijne, die afgelopen woensdag in het ziekenhuis in Gent
geopereerd is in de hoop dat zijn hartfunctie erdoor verbetert
• Bep Hanse en haar (klein)kinderen, die afgelopen vrijdag hun man en
(groot)vader hebben begraven
• Anna Wesdorp, die op 5 maart in het ADRZ een darmoperatie moet
ondergaan
• de toenemende zorgen over de gevolgen van het coronavirus
• de vergadering van de classis Middelburg die a.s. donderdagavond
plaatsvindt (digitaal)
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
12

