Getijde voor zondag
28 maart 2021

Morgendienst 10.00 uur: ds. B. de Graaf
Avonddienst 18.00 uur: ds. B. de Graaf

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. B. de Graaf
Piano: Sem Bienefelt
Dwarsfluit: Marline Wessels
Saxofoon: Rian Verboom
Zang: Digne v.d. Velde en Mark de Gast
Ouderling: Peter Legemate
Welkom
In memoriam br. Leen Schilperoord
Psalm 42 OB
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.
Mededelingen
Liedboek 181
2 Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen,
geminacht als de minste der verloornen,
en als een booswicht, die zijn straf moet dragen,
aan 't kruis geslagen.
4 Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de heer zich voor de schulden zijner knechten
aan 't kruis liet hechten.
6 O liefde, voor dit offer van uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve, | uw liefde derve!
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Stil gebed, votum en groet
Psalm: 36 OB
3 Bij U, Heer', is de levensbron; | Uw licht doet, klaarder dan de zon,
Ons 't heuglijk licht aanschouwen. | Wees, die U kennen, mild en goed,
En toon d' oprechten van gemoed | Uw recht, waar z' op vertrouwen.
Dat mij nooit trotse voet vertrapp', | Noch boze hand in ballingschap
Ellendig om doe zwerven. | Daar zijn de werkers van het kwaad
Gevallen in een jammerstaat, | Waarin zij hulploos sterven.
Leefregel van God
Psalm 101 NB
3 Onrecht en schande, afval van den HERE,
ik haat het, ja ik zal het van mij weren.
Ik wil niet kennen wie zijn boze hart
in 't kwaad verwart.
5 Al wie zich rein van hart en handen tonen,
zullen mij dienen, mogen bij mij wonen,
terwijl ik toornig de bedriegers wijs
uit mijn paleis.
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Weerklank 599
1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2 Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende:
dat Gij mij vergeeft.

6 Dank U, uw liefde kent geen grenzen, | dank U dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God ik wil U danken, | dat ik danken kan!
Schriftlezing: Johannes 1: 19 – 34
Johannes de Doper
19
En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en
Levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: Wie bent u?
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20

En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: Ik ben de Christus
niet. 21En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik
ben het niet. Bent u de Profeet? En hij antwoordde: Nee.
22
Zij zeiden dan tegen hem: Wie bent u, opdat wij antwoord kunnen
geven aan hen die ons gestuurd hebben; wat zegt u van uzelf?
23
Hij zei: Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de
weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft.
24
En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën,
25
en zij vroegen hem: Waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent,
en Elia niet, en evenmin de Profeet?
26
Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u
staat Hij Die u niet kent.
27
Hij is het Die na mij komt, Die vóór mij geworden is, bij Wie ik het niet
waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken.
28
Dit gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar
ohannes doopte.
29
De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei:
Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!
30
Híj is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij
geworden is, want Hij was er eerder dan ik.
31
En ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou
worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water.
32
En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als
een duif, en Hij bleef op Hem.
33
En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen
met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien
neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt.
34
En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is.
Psalm 103 OB
1 Loof, loof den Heer', mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten;
Och, of nu al wat in mij is, Hem preez'!
Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden;
Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden;
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.
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6 Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,
Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,
De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan.
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten,
Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
Van ons de schuld en zonden weggedaan.
Tekst: Johannes 1: 29 – 34
Verkondiging: ‘Jezus wordt voorgesteld als het definitieve offerlam’
1. Het lam van Gód
2. Het lam dat de zonde wégdraagt
3. Het lam voor de wéreld
Psalm 85 NB
1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uw volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.
Dankgebed en voorbeden
Weerklank 152
1 Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan ’t schandlijk kruishout lijdt,
verdienden niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ik weet dat Gij onschuldig zijt!

3 Dat ik U dankbaar nader,
o Voorspraak bij de Vader,
wat is uw liefde groot!
Gij wilde mij hergeven
het eeuwig, hemels leven
en stierf daarom die wrede dood.

4 O Godslam, nooit volprezen, | leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan ’t kruis! | Deel mij uw grote vrede,
deel mij uw hemel mede | en leid mij eens in ’t vaderhuis.
Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. B. de Graaf
Orgel/piano: Hans Biesma
Zang: Vera Tromp en Leen Moerland
Ouderling: Leen Moerland
Welkom en mededelingen
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.

2 Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
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.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 105 OB
22 Zij werden daaglijks begenadigd,
Met manna, hemels brood, verzadigd.
Gods hand bracht, in dat dorre oord,
Rivieren uit een steenrots voort.
Hij dacht aan 't geen Hij aan Zijn knecht,
Aan Abraham, had toegezegd.
24 Die gunst heeft God Zijn volk bewezen,
Opdat het altoos Hem zou vrezen,
Zijn wet betrachten, en voortaan
Volstandig op Zijn wegen gaan.
Men roem' dan d' Oppermajesteit
Om zoveel gunst, in eeuwigheid.
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Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 55: 1 – 3
1
O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom,
koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.
2
Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is,
en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij, eet het goede,
en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.
3
Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven;
want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten:
de betrouwbare gunstbewijzen aan David.
Lukas 18: 1 – 18
De onrechtvaardige rechter
181En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men
altijd moet bidden en niet de moed verliezen.
2
Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en
geen mens ontzag. 3En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam
voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn
tegenpartij. 4En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij
zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie,
5
toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat
zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat.
6
En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt.
7
Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht
tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen?
8
Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des
mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?
Psalm 34 NB
4 Komt nader, ziet en proeft, | opdat men smake naar waardij
des HEREN goedheid. Zalig hij | die veilig bij Hem toeft.
Die thuis hoort in Gods kring, | dient met ontzag zijn hoog bewind.
Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt | wacht u verzadiging.
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5 Komt Kindren, hoort mij aan. | Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet | en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad | zodat gij niemand schade doet.
Wijk van het kwade en doe goed, | sticht vrede metterdaad.
Tekst: Mattheüs 5: 6
Verkondiging: ‘Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid’
1. Honger en dorst
2. Gerechtigheid
3. Verzadigd worden
Psalm 17 OB
7 Red mij van hen, die 't ruim genot
Der wereld voor hun heilgoed achten;
Geen deel, dan in dit leven, wachten,
En maken van den buik hun god.
Van hen, die weelde, schatten, staten,
Hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot;
Verliezen moeten met den dood,
En hunnen kindren overlaten.
8 Maar ,blij vooruitzicht, dat mij streelt,
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen;
U in gerechtigheid aanschouwen;
Verzadigd met Uw Goddlijk beeld.
Dankgebed en voorbeden
Psalm 108 NB
1 Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o HEER, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.
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Geloofsbelijdenis (staande)
Weerklank 357
1 Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar,
aan uw daag’lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wil u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

2 Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Zegen

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.
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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.
• Wilt u zich voor het eerst aanmelden? Dan ben u van harte
welkom! U kunt uzelf dan aanmelden 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, telefoonnummer en het aantal personen dat naar
de kerk wil komen.
• Tijdens het fysiek samenkomen nemen we de RIVM maatregelen
in acht. Dat betekent 1,5 meter afstand, handen wassen bij
binnenkomst en het dringende advies om een mondkapje te
dragen bij verplaatsingen in het kerkgebouw.
De diensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te vinden
via de website www.cgkzierikzee.nl
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Collecte
De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk, kerkelijke kassen en de
zending.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk, kerkelijke kassen en zending).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie).
Starten kinderwerk in de kerk
Nu de diensten weer fysiek bezocht kunnen worden willen we ook de
kinderen de mogelijkheid geven elkaar weer te ontmoeten en zouden
we graag vanaf 11 april weer willen starten met kinderwerk en crèche.
Omdat er relatief weinig mensen in de diensten zijn, is het wel
afhankelijk van voldoende behoefte. We kijken daarom of het mogelijk
is om ouders met jonge kinderen samen in te delen.
Om hier goed zicht op te krijgen en de groepen goed in te delen vragen
we de ouders die zich hebben aangemeld om naar de dienst te komen,
of die dat nog van plan zijn, om door te geven welke kinderen
meekomen en graag meedoen met het kinderwerk. Het gaat hierbij om
kinderen van 0-10. Dit kan worden gedaan door uiterlijk 3 april een mail
te sturen naar scriba@cgkzierikzee.nl en daarin de naam en leeftijd te
vermelden van de kinderen (en voor aanmelding voor de erediensten
naam, wijknummer, telefoonnummer en aantal personen) die aan willen
sluiten bij het kinderwerk tijdens de diensten. Wij doen dan ons best om
een passend programma te bieden en de groepen zo goed mogelijk in te
delen
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!
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Stille Week
Vanaf maandag 29 maart tot zaterdag 3 april zal de Stille Week weer
plaatsvinden met dit keer als thema Ontmoetingen op de Via Dolorosa
➢ Deze avondgebeden vinden plaats van maandag tot en met
zaterdag (uitgezonderd Goede Vrijdag) vanaf 19:30 tot 20:00
en kunnen online worden gevolgd, maar ook fysiek worden
bijgewoond op basis van inschrijving.
➢ U heeft deze week per email informatie ontvangen hoe u zich
voor het fysiek bijwonen van de avondgebeden kunt
inschrijven. Er zijn nog voldoende plekken beschikbaar. Weet
u van harte welkom.
➢ Als u geen e-mails ontvangt en wel aanwezig wilt zijn kunt
telefonisch contact opnemen met de scriba.
Goede Vrijdag
De eredienst op de Goede Vrijdag zal beginnen om 19:00 en worden
geleid door ds. J. van Langevelde. De collecten zijn dan bestemd voor de
kerk en Israël.
Eerste en tweede Paasdag
In de beide diensten van D.V. volgende week zondag (Eerste Paasdag)
zal ds. J. van Langevelde voorgaan. De collecten zijn dan bestemd voor
kerk en kerkelijke kassen. Op tweede Paasdag zal er om 9.30 een online
Paaszangdienst worden uitgezonden.
Biddagcollecte
De biddagcollecte van de diaconie heeft het prachtige bedrag
opgebracht van 7004,67 euro, waarvoor we erg dankbaar zijn.
Catechisaties
In de week van 28 maart t/m 3 april zijn er geen catechisaties ivm de
vespers in de Stille Week.
Een aantal groepen heeft door de corona maatregels tijdelijk stil
gelegen. De catechesecommissie heeft daarom besloten aan de groepen
in de leeftijdscategorie van 10 t/m 15 jaar ook in april catechisaties te
geven. Uitzondering is 27 april ivm Koningsdag.
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Ook de belijdeniscatechisaties (tot medio mei) en de
vrijdagavondcatechisatie (tot eind april) gaan door.
De leeftijdscategorie 16 t/m 18 jaar zijn online doorgegaan met
catechisatie. Hiervoor geldt dat resp. 23 en 25 maart de laatste keer
catechisatie is gegeven.
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
• zr. J. Goudzwaard-Groenendijk, die in de Cornelia is opgenomen
vanwege een beenbreuk
• zr. J.K. Schilperoord-Kraaijeveld en haar gezin, die afgelopen vrijdag
hun man, vader en opa hebben begraven
• br. J. de Bruijne, die in hospice Kaaskenshuis verpleegd wordt
• br. Jan Linse; hij onderging afgelopen week een kleine ingreep
vanwege huidkanker; in de komende tijd zal hij daarvoor onder
medische controle blijven
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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