Getijde voor zondag
4 april 2021
1e Paasdag

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. J. van Langevelde
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BIJ DE DIENSTEN

'De Heer is waarlijk opgestaan!' Het is de blijde Paasgroet die christenen
elkaar vandaag wereldwijd toeroepen. Wát een wonder en wát een
verandering: 'nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, álles is
voldaan!' Let wel op wat dit Paaslied na deze bekende versregel zingt:
'wie in geloof op Jezus ziet...'. Om zicht op het nieuwe leven te hebben
moet je wel opstaan en je door het Evangelie mee laten nemen, de
goede kant op. Vandaag doen we dat aan de hand van Marcus. We
bevinden ons dan in goed gezelschap. Drie vrouwen die de Heiland in
goede en slechte tijden trouw bleven wijzen ons vanmorgen de weg en
delen hun bijzondere ervaringen met ons. Vanavond laat Marcus ons
ook andere volgelingen van Jezus ontmoeten. Dat begint weinig
feestelijk - ze reageren allesbehalve opgewekt. Totdat de Opgestane er
ook Zelf bij komt. Dan blijkt het toch echt Pasen te zijn! We bidden dat
Hij zich ook in ons midden vertoont als de Levende. Gezegende
Paasdagen!

ds. Jan van Langevelde
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano / Orgel: Hans Biesma en Clemens Pronk
Trompet: Peter Vaane
Elianne en Roselie Biesma: Cornet
Zang: Ada van der Sluis, Johan Stouten en Annelies den Boer
Ouderling: Peter Legemate
Evangelische Liedbundel 122
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.
4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!
Welkom en mededelingen
Evangelische Liedbundel 132
1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer! | U zij de victorie, nu en immermeer.
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3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 68 OB
10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
Leefregel van God
Psalm 25 OB
2. HEER’, ai, maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' Uw treden wendt:
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o HEER’,
'k blijf U al den dag verwachten.

6. Wie heeft lust den HEER’ te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
zal hij ongestoord verwerven,
en zijn Godgeheiligd zaad
zal 't gezegend aard'rijk erven.

Gebed om de Heilige Geest
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Kindermoment
Opwekking 575
1. Jezus alleen, ik bouw op Hem.
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.
3. Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

2. Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.
4. Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

Schriftlezing: Marcus 16: 1-8
De opstanding
1 En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena,
Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem
te gaan zalven.
2 En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf,
toen de zon opging.
3 En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van
het graf wegrollen?
4 En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij
was heel groot.
5 En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een
jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan.
6 Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de
Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt!
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Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden.
7 Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat
naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.
8 En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan,
want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen
niemand iets, want zij waren bevreesd.
Verkondiging: ‘Hij is opgewekt!’
Liedboek 217
1. Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

3. Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in ’t nauw,
dit is al waar ik op bouw.

4. Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’
Dankgebed en voorbeden
Evangelische Liedbundel 125
1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft,
die al het aards gebeuren vast in handen heeft.
Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
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2. Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. Refrein
3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis.
Dat eens voor ons werd opgericht;
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. Refrein
Zegen

Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Orgel: Aart-Jan Bil
Zang: Anne-Marie Remijn en Leen Moerland
Ouderling: Joost Schroevers
Welkom en mededelingen
Opwekking 71
Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan: Refrein

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
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Stil gebed, votum en groet
Opwekking 764 jongeren (https://youtu.be/VcjfPUhoFFc)
1. U zult altijd voor ons strijden;
2. Waar uw grootheid wordt bezongen,
U hebt steeds uw trouw getoond.
wil ik knielen voor uw troon.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Waar U bent, verstilt de onrust,
Heer, U draagt de zegekroon,
want U draagt de zegekroon.
U, mijn helper en beschermer,
Vul dit huis nu met uw glorie,
U, mijn redder en mijn vriend.
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied. Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Refrein: Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.
U zult altijd voor ons pleiten; | U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden, | want U draagt de zegekroon
U bent Jezus, de Messias, | die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied. Refrein
Elke muur wordt neergehaald, | ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!
4x
Aan het kruis leek U verslagen, | maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden, want U draagt de zegekroon.
Refrein
Elke muur wordt neergehaald, | ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!
6x
Gebed
Schriftlezing: Marcus 16: 9-20
Drie verschijningen
9 En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van
de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven
demonen uitgedreven had
10 Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest waren,
die treurden en huilden.
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En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was,
geloofden zij het niet.
12 En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van
hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen.
13 Ook zij gingen het aan de anderen berichten; maar zij geloofden ook
hen niet.
14 Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij
verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet
geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was.
15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie
aan alle schepselen.
16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie
niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn
Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;
18 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal
het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij
zullen gezond worden.
19 De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de
hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God,
20 maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee
en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.
Psalm 16 OB
6. Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend,
waarvan in druk 't vooruitzicht mij verheugde.
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,
schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde.
De lieflijkheên van 't zalig hemelleven
zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.
Verkondiging: ‘Geloof het maar!’
Zingende Gezegend 97
1. Bezingt Gods lof als nooit tevoren, | gij die naar zijn barmhartigheid
in Christus wederomgeboren | ten leven uitverkoren zijt
die hoop steekt onze vreugde aan: | de Heer is waarlijk opgestaan!
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4. Gij die Hem zelf nog nooit aanschouwde,
gij die Hem ongezien bemint,
Hem op zijn woord alleen vertrouwde,
weest blij, verheugt u als een kind,
het grote einddoel is in zicht:
uw heil komt stralend aan het licht!
Dankgebed en voorbeden
Geloofsbelijdenis (staande): Op Toonhoogte 150
1. Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
2. ’k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
3. Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.
4. Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
Zegen
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Mededelingen
De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11
(collecte kerk).
Bankrekeningnummer van de Diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie)
Tweede Paasdag
Op tweede Paasdag zal er om 9.30 een online Paaszangdienst worden
uitgezonden.
Zondag 11 april
In de ochtenddienst van D.V. zondag 11 april gaat voor ds. J. van
Langevelde. Deze ochtenddienst zal ook worden uitgezonden door
Radio Schouwen-Duiveland. In de avonddienst hoopt ds. H.J. Boiten
(emeritus predikant GKV Amersfoort-Centrum) voor te gaan. De
collecten zijn dan bestemd voor kerk en diaconie met extra collecte voor
kerkjeugd en onderwijs.
Opbrengst diaconale collecte
We zijn dankbaar om te vermelden dat de collecte voor stichting Red
een Kind 2467,00 euro heeft opgebracht
Bloemen: Pasen 2021
Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen maar
vonden het lichaam van de Heer Jezus niet. (luc. 24 vers 2)
Het gesloten graf van Goede Vrijdag is nu een geopend graf, de Heer
Jezus is opgestaan.
Met Pasen begint het nieuwe leven vanuit de diepe duisternis. In het
stuk zijn bloemen gebruikt in de kleur wit.
De kleur wit is de liturgische kleur voor grote feesten, vreugde,
waarheid.
Wit roept de sfeer op van ongereptheid en zuiverheid.
De bloemen komen als een waterval uit de duisternis van het rotsgraf.
Pasen is meer dan een herdenking van een feit uit het verleden.
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Het is een opgave voor de toekomst: paas mensen worden. Bevrijd
worden van wat ons in de weg staat en indruist tegen de bedoeling van
de Schepper.
Besluit kerkenraad toelaten kerkgangers bij erediensten i.v.m. Covid19
De kerkenraad heeft op 17 maart jl. besloten om het besluit van 16
december om geen kerkgangers toe te staan aan te passen. Dat leidt 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
•

•
•

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.
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Groepsindeling
morgendienst
28-mrt

G

02-apr

avonddienst

soort dienst

H

Zondag

I

Goede Vrijdag

04-apr

J

K

Paaszondag

11-apr

D

E

Zondag

18-apr

F

G

Zondag

De diensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te vinden
via de website www.cgkzierikzee.nl
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 5 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.
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Jeugdclub
Na de avonddienst is het weer tijd voor de jeugdclub. Er wordt een
heuse Bijbelrace gehouden in het Kerkplein en willen dus weer bij elkaar
komen. Mis het niet! Het is weer van 19:30 - 21:00 zoals we gewend
waren.
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 dankbaar is dat hij afgelopen week bemoedigende
medische uitslagen kreeg
• Jaap de Bruijne, die in hospice Kaaskenshuis verpleegd wordt
• Henk en Margot de Pagter, die dankbaar zijn dat ze afgelopen
woensdag 31 maart 45 jaar getrouwd waren
Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de
zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag
doorgeven 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. 0111-413385, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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