Getijde voor zondag
14 maart 2021

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. A.Th. van Olst

Bij de diensten
'Iets voor niets doen maakt je rijk', luidt een spreuk. Een tegendraadse
wet in een wereld waarin alles draait om investeren en winst maken. Als
volgeling van Jezus leer je anders rekenen: je geeft niet iets (van jezelf)
opdat het je wat oplevert, nee, je geeft nadat je eerst veel ontvangen
hebt. Onverdiend werd je door Jezus Christus verlost.
Uit diepe dankbaarheid daarvoor wil je dat graag vergelden. En dát
maakt je rijk…! Hoe dat werkt legt Jezus uit in Marcus 14,1-11. Daar zalft
een vrouw Zijn hoofd met olie die haar een fortuin gekost heeft. Judas
snapt er niets van. Hij rekent zich liever rijk met bloedgeld. Om daarvan
te laat te ontdekken hoe arm hem dat heeft maakt. In de morgendienst
moeten we op deze lijdenszondag eerlijk antwoord geven op de vraag
hoe kostbaar Jezus' offer voor ons is. Vanavond hoopt ds. A.Th. van Olst
uit Antwerpen-Deurne voor te gaan en ben ik zelf in Biezelinge. Fijne
zondag!
ds. Jan van Langevelde

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Hans Biesma
Euphonium: Corine en Erika de Bakker en Joëlle Biesma
Cornet: Daniek Biesma
Zang: Gertine den Boer en Nico Cats
Ouderling: Erwin Flikweert
Welkom en mededelingen
Weerklank 83
1 Wij mogen tot Gods woning gaan,
vrijmoedig binnentreden,
want Christus heeft de weg gebaand,
Hij heeft voor ons geleden.
Hij is het die ons volgen doet.
Verzoend door zijn vergoten bloed
is al wat wij misdeden.
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3 In ’t huis waar God zijn volk ontmoet,
heeft Hij de troon bestegen.
Daar is Hij priester, groot en goed,
ons biddend toegenegen.
Laat ons in vast geloof dan gaan,
gereinigd, zuiver voor God staan,
zijn vrijspraak klinkt ons tegen.
5 Laat ons zo Gods gemeente zijn,
trouw in zijn naam vergaderd.
De tijd snelt haastig naar zijn eind,
de grote dag komt nader.
Laat luider onze roep zijn: kom,
o Zoon, leid ons naar ’t heiligdom,
het huis van onze Vader.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 2 DNB
1 Wat willen al die wereldleiders toch
met al hun plannen en hun dwaze dromen?
Ze voeren overleg om door bedrog
van God en zijn gezalfde los te komen.
Dan lacht de HEER vanuit zijn hemelwoning;
Hij spreekt tot hen met goddelijke spot:
‘Ik ben de HEER en mijn gezalfde koning
regeert in Sion, op de berg van God.’
2 Hij sprak tot Mij en kondigde dit af:
‘Jij bent mijn zoon; Ik geef aan jou het leven.
Bedwing de volken met een sterke staf;
Ik heb hen aan jou in bezit gegeven.’
Heersers, wees wijs: je moet de HEER gaan eren.
Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem.
Hij zal je anders in zijn vuur verteren.
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem.
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Leefregel van God
Psalm 143 OB
10 Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,
En leid' mij in een effen land.
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Opwekking 462
Refrein
Aan uw voeten Heer, | is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U. | Om bij U te zijn,
is de grootste eer; | daarom buig ik mij voor U.
1 Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Refrein
2 Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Refrein
3 Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U. (3x)
Schriftlezing: Marcus 14: 1 – 11
1
En na twee dagen was het Pascha en het Feest van de
ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten
naar een manier om Hem door een list te grijpen en te doden.
2
Maar zij zeiden: Niet tijdens het feest, opdat er niet misschien
opschudding onder het volk ontstaat.
4
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En toen Hij in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam
er, toen Hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere,
kostbare narduszalf en nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij
hem uit op Zijn hoofd.
4
En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en
zeiden: Waartoe diende deze verkwisting van de zalf?
5
Want die had voor meer dan driehonderd penningen verkocht en aan
de armen gegeven kunnen worden; en zij vielen scherp tegen haar uit.
6
Maar Jezus zei: Laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft
een goed werk aan Mij verricht. 7Want de armen hebt u altijd bij u en
wanneer u wilt, kunt u hun weldoen, maar Mij hebt u niet altijd.
8
Zij heeft gedaan wat zij kon; zij heeft van tevoren Mijn lichaam gezalfd
voor de begrafenis. 9Voorwaar, Ik zeg u: Overal waar dit Evangelie
gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis
gesproken worden over wat zij gedaan heeft.
10
En Judas Iskariot, een van de twaalf, ging weg naar de overpriesters
om Hem aan hen over te leveren. 11En toen zij dat hoorden, verblijdden
zij zich en beloofden zij hem geld te geven. En hij zocht naar een
geschikte manier om Hem over te leveren.
Psalm 33 OB
5 Geen ding geschiedt er ooit gewisser,
Dan 't hoog bevel van 's Heeren mond:
Zijn Goddlijk' almacht spreekt, en 't is er,
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond.
Schoon de heidnen samen, | List op list beramen;
God verbreekt hun raad. | Schoon de mogendheden
Snood, ontwerpen smeden, | Hij belacht haar haat.
10 Zijn machtig arm beschermt de vromen,
En redt hun zielen van den dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen
In duren tijd en hongersnood.
In de grootste smarten, | Blijven onze harten
In den Heer' gerust; | 'k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heten, | Al mijn hoop en lust.
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Verkondiging: ‘Kostbaar!’
Opwekking 544
1 Meer dan rijkdom,
meer dan macht,
meer dan schoonheid
van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid
die deze wereld kent
is het waard
te weten wie U bent.

2 Meer dan zilver,
meer dan goud,
meer dan schatten
door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat,
zo eindeloos veel meer
was de prijs
die U betaalde Heer.

3 In een graf | verborgen door een steen,
toen U zich gaf | verworpen en alleen;
als een roos | geplukt en weggegooid
nam U de straf | en dacht aan mij, | meer dan ooit.
Dankgebed en voorbeden
Liedboek 473
1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilge Geest er woon'.

10 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. A.Th. van Olst
Piano: Jitske van Popering
Zang: Annelies den Boer en Kees Legemaate
Ouderling: Mark de Gast
Welkom en mededelingen
Op Toonhoogte 110
1 Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielennood,
opdat ik niet hoop'loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bitt're bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Stil gebed, votum en groet
Psalm 118 OB
1 Laat ieder 's Heeren goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit:
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen; "Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"
11 De steen, dien door de tempelbouwers
Verachtlijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der beschouwers,
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door 's Heeren hand alleen geschied;
Het is een wonder in onz' ogen:
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.
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Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Romeinen 5: 1 – 11
1
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door
onze Heere Jezus Christus. 2Door Hem hebben wij ook de toegang
verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij
roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.
3
En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij
weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt,
4
en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.
5
En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten
uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
6
Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd
voor goddelozen gestorven.
7
Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven;
hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te
sterven. 8God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus
voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
9
Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed,
door Hem behouden worden van de toorn.
10
Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de
dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn,
behouden worden door Zijn leven.
11
En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus
Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
Op Toonhoogte 147
1 Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die’t niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ’k zien.

2 Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

3 Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4 Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid } 2x
dat ik genade vond.
}
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Tekst: Romeinen 5: 6 – 8
Verkondiging: ‘God bewijst Zijn liefde’
Op toonhoogte 156
1 Liefde was het, onuitputt’lijk,
liefd’ en goedheid, eind’loos groot,
toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.

2 Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk,
zinkt de vijand weg in ’t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning ziet.

Dankgebed en voorbeden
Psalm 25 OB
3 Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer', waarop ik biddend pleit:
Milde handen, vriendlijk' ogen,
Zijn bij U van eeuwigheid,
Sla de zonden nimmer ga,
Die mijn jonkheid heeft bedreven.
Denk aan mij toch in gena,
Om Uw goedheid eer te geven.

7 Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont.
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreeverbond, getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet,
Voeren uit der bozen netten.

Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 150 NB
1 Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2 Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

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 14 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).
Diensten op zondag 21 maart 2021
In de beide diensten van D.V. volgende week zondag zal ds. J. van
Langevelde voorgaan. De collecten zijn dan bestemd voor kerk, diaconie
en stichting Red een Kind. Deze laatste collecte was gebruikelijk tijdens
de zondag waarop het Heilig Avondmaal gevierd zou worden. Vanwege
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bekende omstandigheden kan dat helaas niet doorgaan. We bevelen u
deze collecte daarom vooraf al van harte bij u aan.
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.
Matthäus Passion
Op zaterdagavond 27 maart is er om 19.00 uur een bijzondere miniuitvoering van de Matthäus Passion te bekijken en te beluisteren. Een
aantal enthousiaste gemeenteleden zal in het kader van de lijdenstijd
koralen en aria's uitvoeren. Daarbij wordt ook een korte inhoudelijke
toelichting gegeven. De opname kan thuis bekeken worden via een link
op de website van de kerk (www.cgkzierikzee.nl). Zeer aanbevolen!
Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00
uur door aan de scriba. Tel. 06-19710183 / scriba@cgkzierikzee.nl
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Gebedspunten
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
CGK Zierikzee
• John Moerland, die een geslaagde herniaoperatie onderging
• de Tweede Kamer-verkiezingen die a.s. woensdag plaatsvinden
GKV Brouwershaven
• Cor en Joke den Boer-Dalebout, die afgelopen vrijdag (12 maart) 50
jaar getrouwd waren en de HERE erg dankbaar zijn voor zoveel zegen
die ze in hun huwelijk en gezin van Hem ontvangen
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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