Getijde voor zondag
7 maart 2021

Morgendienst 10.00 uur: ds. E.J. van der Linde
Avonddienst 18.00 uur: ds. J. van Langevelde

Bij de diensten
Op deze vierde lijdenszondag lezen we vanavond verder in de
catechismus. Zondag 16 vraagt waarom de Heiland begraven is. En het
antwoord luidt: 'als bewijs dat Hij echt gestorven was'. Al in de Bijbel
zelf komen we de suggestie tegen dat de werkelijkheid van het sterven
en de opstanding van Jezus in twijfel getrokken wordt. Omdat natuurlijk
vooral de boodschap van Zijn opstanding uit het graf mensen
ongeloofwaardig in de oren klinkt. In de loop der eeuwen zijn er daarom
allerlei theorieën ontstaan over de toedracht op Golgotha en bij het
graf. Het is belangrijk dat we vasthouden aan wat de Bijbel er zelf over
zegt. Want het sterven van Jezus heeft alles te maken met onze dood en
hoe wij daarmee omgaan. Daarover gaat de preek vanavond. Daarbij
hoop ik ook kort in te gaan op de gevoeligheden die christenen hebben
als iemand zich wil laten cremeren. In de morgendienst hebben we ds.
E.J. van der Linde te gast. Hij hoopt te preken over wat Jezus bedoelt als
Hij zegt dat Hij de Goede Herder is. Gezegende diensten toegewenst!
ds. Jan van Langevelde

Morgendienst
Voorganger: ds. E.J. van der Linde
Piano: Jitske van Popering
Cello: Amber Flikweert
Dwarsfluit: Julia Dorst
Zang: Imke Flikweert en Peter Legemate
Ouderling: André Kik
Welkom en mededelingen
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.
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2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 146 OB
1 Prijs den Heer' met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof:
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

3 Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs 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.

Leefregel van God
Psalm 119 OB
32 Ik ben een vriend, ik ben een metgezel
Van allen, die Uw Naam ootmoedig vrezen,
En leven naar Uw Goddelijk bevel.
O Heer', hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen!
Gij doet op aard, aan alle schepslen wel;
Och, wierd ik in Uw wetten onderwezen!
Kindermoment
Evangelische Liedbundel 452
Refrein
Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

1 Als je ’s avonds niet kunt slapen
en je bang in ’t donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.
Refrein

2 En wanneer je soms alleen bent | en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder, | Hij vergeet zijn schaapjes niet.
Refrein
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Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 10: 11 – 30
11
Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de
schapen. 12Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet
tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek
en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.
13
En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de
schapen bekommert. 14Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en
word door de Mijnen gekend, 15zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader
ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.
16
Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die
moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden
één kudde en één Herder. 17Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik
Mijn leven geef om het opnieuw te nemen.
18
Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht
het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van
Mijn Vader ontvangen. 19Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder
de Joden vanwege deze woorden.
20
En velen van hen zeiden: Hij is door een demon bezeten en is buiten
zinnen, waarom luistert u naar Hem?
21
Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden van een bezetene; kan een
demon soms ogen van blinden openen?
Jezus op het feest van de tempelwijding
22
En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en
het was winter. 23En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van
Salomo. 24De Joden dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: Hoelang
houdt U ons in het onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit.
25
Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet.
De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij.
26
Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u
gezegd heb. 27Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen
Mij. 28En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan
in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
29
Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en
niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.
30
Ik en de Vader zijn Één.
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Verkondiging: ‘Jezus is de goede Herder’
Liedboek 170
2 Arts aller zielen, 't is genoeg,
als Gij ons neemt in uw hoede.
Heel toch de wond, die 't leven sloeg,
laat ons niet hooploos verbloeden.
Spreek slechts één woord, één woord met macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.
3 Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg,
twijfel en angst ons benauwen.
Van uw belofte zelf de borg,
schraagt Gij ons wanklend vertrouwen.
Licht wordt ons levens doel en grond,
als Ge ons vergunt de zaalge stond,
dat wij uw aanschijn aanschouwen.
6 Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden:
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden.
Daarom zoekt U elk mensenkind;
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
anders zo ga ik te gronde.
Dankgebed en voorbeden
Opwekking 618
Jezus, hoop van de volken, | Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop die God ons geeft.
Jezus, licht in het duister, | Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.
U overwon in elke nood, | U brak de banden van de dood.
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Refrein:
U bent de hoop | in ons bestaan.
U bent de rots | waarop wij staan.
U bent het licht | waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood, | droeg onze pijn.
Nu mogen wij | dicht bij U zijn.
Jezus de hoop, | levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof...
Zegen

Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Orgel: Aart-Jan Bil
Zang: Hannie en Wim Bouwman
Ouderling: Hajo de Bakker
Welkom en mededelingen
Liedboek 7
1 Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
Stil gebed, votum en groet
Opwekking 245
1 Hier in uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

4 Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

2 Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.
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3 Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and're stemmen | in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer | opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 103
Loflied op Gods genade
1031Een psalm van David.
Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
2
Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.
3
Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest, 4Die uw leven verlost van het verderf,
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
5
Die uw mond verzadigt met het goede,
uw jeugd vernieuwt als die van een arend.
6
De HEERE doet rechtvaardige daden
en recht aan alle onderdrukten.
7
Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt,
aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.
8
Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.
9
Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen,
niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.
10
Hij doet ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
11
Want zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.
12
Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.
13
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.
14
Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn
en blijft bedenken dat wij stof zijn.
15
De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem op het veld, zo bloeit hij.
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16

Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer
en zijn plaats kent hem niet meer.
17
Maar de goedertierenheid van de HEERE
is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,
18
voor wie Zijn verbond in acht nemen
en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.
19
De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd,
Zijn Koninkrijk heerst over alles. 20Loof de HEERE, u, Zijn engelen,
sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat
Hij spreekt. 21Loof de HEERE, al Zijn legermachten,
dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen.
22
Loof de HEERE, al Zijn werken, op alle plaatsen van Zijn heerschappij.
Loof de HEERE, mijn ziel!
Catechismus: zondag 16
Vraag 41: Waarom is Hij begraven?
Antwoord:
Zijn begrafenis was het bewijs dat Hij echt gestorven was.
Vraag 42: Nu Christus voor ons is gestorven, waarom moeten wij dan
ook nog sterven?
Antwoord:
Onze dood is geen betaling voor onze zonden.
Wij moeten sterven omdat wij op deze manier het eeuwige leven
binnengaan en vrij worden van de zonde.
Psalm 91 NB
1 Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

8 Ik zal hem redden uit de nood,
spreekt God, en hem verhogen;
dat hij Mij toebehoort, zal groot
verschijnen voor elks ogen.
Ik zal hem 't leven, tot zijn vreugd,
verlengen, lange jaren,
en 't heil dat eindeloos verheugt
in volheid openbaren.
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Verkondiging: ‘Uitgang = ingang’
Psalm 73 OB
12 'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.
Dankgebed en voorbeden
Psalm 121 OB
4 De Heer' zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar'.
De Heer', 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.
Geloofsbelijdenis (staande)
Liedboek 296
1 Ik kom met haast, roept Jezus' stem.
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.
Hoor naar zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.

2 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af
wat ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie mijn woord bewaren.

Zegen
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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 7 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
Collecte
De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk en kerkelijke kassen.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk en kerkelijke kassen).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie).
JV
Na de avonddienst is er een online JV avond via MS Teams. We gaan het
met elkaar hebben over wat Jezus ons verteld over het gebed, welke rol
de Heilige Geest heeft in het gebed en in het woord van God en wat dit
voor ons betekend!
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Wanneer je jouw e-mailadres nog niet doorgegeven hebt, stuur dan Arie
de Boed een berichtje om deze alsnog door te geven!
Catechisaties
Vanwege de aanpassingen van de overheid in de lockdown maatregelen
zullen de catechisaties weer fysiek (onder voorbehoud van de RIVM
maatregelen) plaatsvinden.
Biddag 10 maart
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.
Diensten op zondag 14 maart 2021
In de ochtenddienst van D.V. zondag 14 maart gaat ds. Jan van
Langevelde voor. In de avonddienst zal ds. A.G.M. Weststrate (CGK
Biezelinge) voorgaan. De collecten zijn dan bestemd voor kerk en
kerkelijke kassen.
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
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en adres. De prijs is 12,50 en kunt u overmaken naar CvB = NL52 RABO
0108.6329.11 t.n.v. Jaarboekje 2021.
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 vorige week weer thuiskwam uit het ziekenhuis
• Anna Wesdorp, die afgelopen vrijdag in het ADRZ geopereerd is
• migranten, die in hun zoektocht naar een leefbaar bestaan zo
kwetsbaar blijken
• de uitzichtsloze situatie waarin mensen en volken leven, zoals in
Jemen
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.A.J. Schroevers, Manhuisstraat 7, 4301 BK Zierikzee.
Tel. 06-19710183; scriba@cgkzierikzee.nl
Koster: W. Bouwman, tel. 413385, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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