Getijde voor zondag
21 maart 2021

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

Bij de diensten
We hebben een week achter de rug waarin veel ogen gericht waren op
politiek Den Haag. Inmiddels is de uitslag van de Tweede
Kamerverkiezingen bekend en wordt er gezocht naar een solide basis
voor een coalitie. Daarbij tellen 'de meeste stemmen' en de inhoud van
de partijprogramma's. Er staat veel op het spel. We zitten immers nog
middenin een crisis. En de gevolgen daarvan zal onze economie nog
jarenlang voelen. Maar een nieuwe regeringsronde biedt ook nieuwe
kansen voor het agenderen van gevoelige ethische vraagstukken. Wat
kan dát voor christenen betekenen en hoe gaan zij daar mee om? Die
vraag komt ook aan de orde in de uitleg van Marcus 15,1-5, waar we in
de morgendienst naar zullen luisteren. Het thema is veelzeggend: 'Een
zwijgende Borg'...
In de avonddienst wil ik nogmaals stilstaan bij woorden uit zondag 16
van de Catechismus. Twee weken geleden beloofde ik naar aanleiding
van wat we daarin lezen iets te zullen zeggen over 'cremeren'. Wie goed
luisterde heeft hier echter niets over gehoord (omdat ik bij nader inzien
een ander aspect wilde uitwerken). Daarom wil ik graag alsnog op dit
thema ingaan en zal dat zelfs een stuk uitvoeriger doen. Omdat er, merk
ik, nogal wat vragen en verwarring rondom dit onderwerp leven. De
woorden van vraag en antwoord 41 helpen ons op weg. Fijne zondag en
gezegende diensten toegewenst!
ds. Jan van Langevelde
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Eveline de Waard
Drums: Ruben Willeboordse
Gitaar: Marita v.d. Weele
Zang: Marita v.d. Weele en Johan Stouten
Ouderling: Kees Legemaate
Welkom en mededelingen
Opwekking 733
1 De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt | en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)
Stil gebed, votum en groet
Opwekking 268
1 Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:
Zie onze God, | de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door | zijn liefd' en kracht.
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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 aard' 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 ned'rig en klein? | Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein

Leefregel van God
Psalm 65 OB
2 Een stroom van ongerechtigheden
Had d' overhand op mij;
Maar ons weerspannig overtreden
Verzoent en zuivert Gij.
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
Dien G' uit al 't aards gedruis
Doet naadren, en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Liedboek 78
1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!
1e Schriftlezing: Jesaja 53: 1 – 9
1
Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van
de HEERE geopenbaard? 2Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn
aangezicht, als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen
gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
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Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,
een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men
het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4
Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft
Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God
geslagen en verdrukt. 5Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om
onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt,
was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar
zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen
neerkomen. 7Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar
Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid;
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond
niet open. 8Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen,
en wie zal Zijn leeftijd uitspreken?
Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden.
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9
Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn
dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in
Zijn mond geweest is.
Psalm 143 OB
7 Heer', doe mij spoedig ademhalen;
Wil mijn bezweken geest bestralen;
Verberg m' Uw vriendlijk aanschijn
niet;
Ik zal eerlang ten grave dalen,
Indien Gij mij geen bijstand biedt.

8 Laat mij Uw dierbre goedheid
prijzen,
Wanneer ik 't morgenlicht zie rijzen;
'k Betrouw op U in mijn ellend';
Wil mij het ware heilspoor wijzen;
Mijn ziel heeft zich tot U gewend.

2e Schriftlezing: Marcus 15: 1 – 15
1
En meteen, 's morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de
oudsten en schriftgeleerden en heel de Raad, en nadat zij Jezus
gebonden hadden, brachten zij Hem weg en leverden zij Hem over
aan Pilatus. 2En Pilatus vroeg Hem: U bent de Koning van de Joden? En
Hij antwoordde hem en zei: U zegt het.
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En de overpriesters beschuldigden Hem van veel dingen, maar Hij
antwoordde niets.
4
En Pilatus stelde Hem opnieuw een vraag en zei: Antwoordt U niet? Zie,
hoeveel zij tegen U getuigen!
5
Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich
verwonderde. 6Nu liet hij op een feest één gevangene voor hen los, wie
zij maar wensten. 7En er was er een, die Barabbas heette, die
gevangenzat met medeoproermakers die in het oproer een moord
begaan hadden.
8
En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat hij zou doen zoals hij
altijd voor hen gedaan had.
9
En Pilatus antwoordde hun: Wilt u dat ik de Koning van de Joden voor u
loslaat? 10Want hij wist dat de overpriesters Hem uit afgunst
overgeleverd hadden.
11
Maar de overpriesters hitsten de menigte op, dat hij liever Barabbas
voor hen zou loslaten. 12En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen
hen: Wat wilt u dan dat ik met Hem doen zal Die u de Koning van de
Joden noemt?
13
En zij riepen opnieuw: Kruisig Hem!
14
Maar Pilatus zei tegen hen: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? En
zij riepen nog harder: Kruisig Hem!
15
Pilatus nu wilde de menigte tevredenstellen en liet Barabbas voor hen
los; en hij leverde Jezus, nadat hij Hem gegeseld had, over om gekruisigd
te worden.
Liedboek 178
1 Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

6 Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

7 Om het woord van godlijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
zelf hebt Ge uw geding beslecht, Kyrie eleison.
Verkondiging: ‘Een zwijgende Borg’
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Psalm 109 NB
1 God die ik loof te allen tijde,
zwijg niet, kom haastig tussenbeide.
De haat verheft zich allerwege,
om leugens is geen mens verlegen.
De goddeloze roert de mond,
staat mij naar 't leven zonder grond.

2 Ik heb mijn liefde hun gegeven,
geheel mijn hart, geheel mijn leven,
hoewel zij met verraad mij lonen.
ik bid voor allen die mij honen,
ik zegen ieder die mij haat,
maar zij vergelden goed met kwaad.

14 Ik zal met luider stem den HERE
in 't midden der gemeente eren,
want Hij staat aan de rechterzijde
van allen die verdrukking lijden.
Wanneer de boze hen beticht,
is Hij hun voorspraak in 't gericht.
Dankgebed en voorbeden
Liedboek 300
3 Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

5 Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Orgel: Leander de Bruine
Zang: Corine en Peter den Boer
Ouderling: Richard Otte
Welkom en mededelingen
Psalm 23 OB
1 De God des heils wil mij ten Herder wezen.
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d' oevers van zeer stille waatren leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn treden
In 't effen spoor van Zijn gerechtheden.
2 Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen,
In doodsgevaar bekommerd om moest dwalen.
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
De tafel aan, voor mijner haatren ogen.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 27 OB
1a/2b God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
Hij is de Heer', die hulp verschaft in nood.
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen.
Hij is 't ,die mij beveiligt voor den dood.
Deez' ene zaak heb ik begeerd van God,
Daar zoek ik naar, dit zij mijn zalig lot:
Dat ik, zo lang mij 't levenslicht bescheen,
In 's Heeren huis mocht wonen hier beneen.
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7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den Heer', godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer'.
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 27: 57 – 61
De begrafenis
57
Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea,
van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was.
58
Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf
Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden.
59
En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn
linnen, 60en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt
had; en nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld
had, ging hij weg. 61En daar waren Maria Magdalena en de andere
Maria, die tegenover het graf zaten.
1 Corinthiërs 15: 1 – 4 en 42 – 43
De opstanding van Christus
151Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u
verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat,
2
waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u
verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt.
3
Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb,
dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de
Schriften, 4en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde
dag, overeenkomstig de Schriften
42

Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid
in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.
43
Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het
wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.
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Catechismus: zondag 16 vr./antw. 41
Vraag: waarom is Christus begraven?
Antwoord: Om daarmee te tonen, dat Hij werkelijk gestorven was.
Weerklank 372
5 Ik geloof in uw genade
dat U mij tot God wilt zijn,
ik uw kind en U mijn Vader,
ik van U en U van mij.
Alle macht is U gegeven,
U schiep hemel en de aard,
onderpand, dat heel mijn leven
veilig door U wordt bewaard.

8 Door zijn Vader Zelf verlaten
daalde Hij ter helle af,
is gestorven, is begraven,
neergelegd in ’t stille graf.
Uit de dood is Hij verrezen,
naar de hemel ging Hij heen
liet ons achter, niet als wezen:
nooit meer ben ik hier alleen.

Verkondiging: ‘Begraven is zaaien’
Opwekking 818
1 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,
heel de oude wereld verdwijnt; | de pijn voorbij.
2 Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,
alle zorg en wanhoop verdwijnt; | de angst voorbij.
Refrein:
Op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus | en klinkt het overwinningslied.
3 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw, | op die dag.
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4 Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,
dan zien we uw macht en uw pracht,
op die dag. Refrein
5 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw.
Ja, U maakt ons anders en nieuw.
U maakt ons anders en nieuw | op die dag. Refrein
En klinkt het overwinningslied.
Dankgebed en voorbeden
Weerklank 169
1 De Zoon van God heeft overwonnen,
want Hij stond op uit dood en graf.
Nu is de nieuwe dag begonnen,
voor ons, aan wie Hij ’t leven gaf.
Ja, alles keerde Hij ten goede,
geen angst of nood beklemt ons meer.
Kom, christenen, zing blij te moede
de lof van d’ opgestane Heer!

2 De grote dag zal spoedig komen
dat w’ opstaan in onsterf’lijkheid.
Al wordt dit lichaam weggenomen,
’t wordt opgewekt in heerlijkheid.
Ons zwakke lichaam met zijn kwalen,
zal plotseling verheerlijkt zijn,
als Jezus komt om ons te halen,
opdat wij eeuwig bij Hem zijn.

Geloofsbelijdenis (staande)
Weerklank 169
3 Wij blijven U, o Heer, verwachten,
die eenmaal in het groot heelal
tenietdoet alle boze machten,
zodat geen dood meer wezen zal.
Dan zijn geschrei en rouw vergeten,
de hemel en de aarde nieuw.
En God spreekt, op de troon gezeten:
‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw!’
Zegen
11

Mededelingen
Besluit kerkenraad toelaten kerkgangers bij erediensten i.v.m.
Covid-19
De kerkenraad heeft op 17 maart jl. besloten om het besluit van 16
december om geen kerkgangers toe te staan aan te passen. De lange
duur van de Lockdown maakt steeds meer en verdergaande negatieve
gevolgen zichtbaar en leidt tot schade, die nu nog niet geheel in kaart te
brengen is. Inmiddels zien we dan ook een toenemende
maatschappelijke roep om verdere versoepelingen. Deze roep gaat ons
kerkelijke leven niet voorbij. Psalm 84 verwoordt daarom steeds sterker
ons gevoelen: Hoe lief heb ik uw woning HEER! Verlangend vraag ik
telkens weer daar uw nabijheid te ervaren! (DNPB)
Tegelijker beluisteren we ook nog steeds schroom, vanwege het feit dat
de besmettingen weer fors aan het stijgen zijn en we daarmee nog
steeds in een ernstige en niet te onderschatten crisis verkeren. De
kerkenraad heeft dan ook begrip voor hen die niet direct gebruik willen
maken van de mogelijkheid om de eredienst te bezoeken.
Gezien de bovenstaande overwegingen komt de kerkenraad tot het
volgende besluit.
1. Met ingang van zondag 28 maart worden er weer kerkgangers
toegelaten in de eredienst.
2. De kerkenraad probeert per eredienst uit te komen op een
groepsgrootte van ongeveer 30 personen uit de eigen
gemeente. Dit is exclusief kinderen tot en met 12 jaar en
medewerkers.
3. Voor bijzondere diensten (zoals doopdiensten) zijn we flexibel en
passen we meer maatwerk toe.
4. Dit besluit geldt voor alle diensten in de komende weken vanaf
28 maart. Bij relevante tussentijdse ontwikkelingen wordt dit
besluit door de kerkenraad heroverwogen.
Praktisch
• Bent u in het verleden al ingeroosterd en wilt u graag naar de
kerk, dan hoeft u niet te reageren, u wordt opnieuw ingedeeld
en ontvangt uiterlijk vrijdagavond 26 maart om 22:00 een email
met daarin de groepsindeling en het rooster.
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•

•

Wilt u zich voor het eerst aanmelden? Dan kunt u dat doen bij de
scriba. Bij voorkeur via de mail: scriba@cgkzierikzee.nl.
Aanmelden kan ook telefonisch of via de App naar: 06-19710183
(na 18:00 uur).
Uw mail of app moet de volgende informatie bevatten: naam,
wijk nummer en het aantal personen (boven de 12 jaar) die naar
de kerk willen komen.

De diensten zijn ook 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
(stichting Red een Kind) en een extra collecte voor kerkelijke kassen.
Tijdens de zondag waarop het Heilig Avondmaal werd gevierd was het
gebruikelijk te collecteren voor Red een Kind. Vanwege bekende
omstandigheden kan dat helaas nu geen doorgang vinden. We bevelen
u deze collecte daarom van harte bij u aan.
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 en Red een Kind).
Diensten op D.V. zondag 28 maart 2021
In de beide diensten van volgende week zondag zal ds. B. de Graaf
voorgaan. De collecten zijn dan bestemd voor kerk, kerkelijke kassen en
de zending.
Jeugdclub Solid Friends
Zondagavond 21 maart is er weer jeugdclub! Dit keer op Het Kerkplein.
Vanaf 19.20 uur ben je welkom en we willen om half 8 beginnen. Met
elkaar willen we nadenken over het thema: Fake News. Kom je ook?
Matthäus Passion
Op zaterdagavond 27 maart is er om 19.00 uur een bijzondere miniuitvoering van de Matthäus Passion te bekijken en te beluisteren.
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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

Gebedspunten
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
CGK Zierikzee
• Anna Wesdorp, die dankbaar is dat ze een gunstige uitslag kreeg van
het weefselonderzoek dat plaatsvond na de darmoperatie die
ze onlangs onderging
• Jaap de Bruijne, die afgelopen maandag in hospice Kaaskenshuis is
opgenomen
• de formatie van een nieuwe regeringscoalitie
• de kinderen van groep 8 van de basisschool, ivm. de definitieve
schoolkeuze die zij moeten maken
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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