Getijde voor zondag
11 april 2021

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. H.J. Boiten
1

BIJ DE DIENSTEN
Terwijl ik afgelopen donderdagmorgen bezig was met de preek voor de
morgendienst (over Marcus 16 vers 17-20), kwam dit bericht in mijn
mailbox binnen: 'Slechts 32 procent van de Nederlandse christenen is in
bepaalde mate enthousiast over gebedsgenezing, blijkt uit het
lezersonderzoek dat Rik.Marketing eind 2020 in opdracht van CIP.nl
uitvoerde. 21 procent van de ruim 2000 deelnemers geeft aan in
bepaalde mate sceptisch te zijn over gebedsgenezing en 47 procent is
neutraal. Daarbij is een flink verschil te zien tussen evangelische en
reformatorische christenen. De evangelische beweging is zoals verwacht
over het algemeen enthousiaster dan de reformatorische gezindte'
(bron: CiP). De tekst legt de vinger bij een paar opmerkelijke gevoelens
van christenen ten aanzien van de macht die God heeft om wonderen
en tekenen te doen: 'enthousiast', 'sceptisch', 'neutraal'... Jezus Zelf is er
uitgesprokener over - en ook Zijn leerlingen die met de bevrijdende
Boodschap van Pasen op pad gestuurd worden! Hopelijk is dat ook bij u
en jou de zegen die de preek hierover geeft. Wat zouden we God
immers tekort doen als wij 'sceptisch' of 'neutraal' reageren op wat Hij
zo krachtig en overtuigend toezegt en dóet...! In de avonddienst gaat ds.
H.J. Boiten voor. Hij is emeritus-predikant van de GKv AmersfoortCentrum. Fijn dat dit in het kader van onze samenwerking met de GKv
Brouwershaven mogelijk is. Een gezegende zondag!
ds. Jan van Langevelde
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Jitske van Popering
Klarinet: Josca Boot
Saxofoon: Rian Verboom
Zang: Imke Flikweert en Alex de Ruiter
Ouderling: Nico Cats
Welkom
In memoriam
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.
Stil gebed, votum en groet
Opwekking 354
Refrein: Glorie aan God. 4x
1. Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer! Refrein
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2. Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Refrein
Leefregel van God
Psalm 86 OB
6. Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k zal dan in Uw waarheid wand'len.
Neig mijn hart en voeg het saâm
tot de vrees van Uwen naam.
Heer’, mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven,
'k zal Uw naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid!
Gebed om de Heilige Geest
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.
11 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.
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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 105 OB
3. Vraagt naar den HEER’ en Zijne sterkte,
naar Hem, Die al uw heil bewerkte.
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht,
gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht,
aan Zijn doorluchte wonderdaân,
en wilt Zijn straffen gadeslaan.
Verkondiging: ‘Overtuigend’
Weerklank 198
2. Loof Hem, die met vuur gekomen,
die met storm verkondigd is;
die met licht zal overstromen
’s werelds dichtste duisternis!
Wonderkracht, geloof en talen,
wijsheid schonk Hij op gebed,
vuur heeft zich op hen gezet,
om de volken te verhalen:
Jezus Christus is de Heer.
Buig u voor die Heiland neer!

4. Geest van kennis, Geest van waarheid,
van genade en gebed,
leer ons leven in uw klaarheid,
U hebt ons in ’t licht gezet!
Leer ons ‘Abba, Vader!’ bidden,
zeggen: ‘Jezus is de Heer’,
geven U in alles eer;
blijf toch immer in ons midden
en vervul ons leven meer,
met uw kracht en met uw eer.

Dankgebed en voorbeden
Weerklank 586
3. Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

4. De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
’t Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. H.J. Boiten
Orgel: Leander de Bruine
Zang: Gertine den Boer en Peter Legemate
Ouderling: Jan van de Velde
Welkom en mededelingen
Psalm 122 OB
1. Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: Zie, wij staan
gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in;
daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
wél saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 122 OB
2. De stammen, naar Gods naam genoemd,
gaan derwaarts op, waar elk zich buigt
naar d' ark, die van Gods gunst getuigt,
waar elk Zijn naam belijdt en roemt.
Want d' achtb're zetel van 't gericht
is daar voor Davids huis gesticht,
de rechterstoelen staan dáárbinnen.
Bidt met een algemene stem
om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wèl, die u beminnen.
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3. Dat vreed' en aangename rust
en milde zegen u verblij'.
Dat welvaart in uw vesting zij,
in uw paleizen vreugd' en lust.
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:
De vrede zij en blijv' in u,
nooit moet haar nijd of twist verkloeken.
Om 's HEEREN huis in u gebouwd,
waar onze God Zijn woning houdt,
zal ik het goede voor u zoeken.
Gebed om leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 5: 1-16
De zaligsprekingen
1 Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan
zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.
2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:
3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der
hemelen.
4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij
zullen verzadigd worden.
7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen
worden.
8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd
worden.
10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is
het Koninkrijk der hemelen.
11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei
kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo
hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.
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Het zout van de aarde en het licht op de kandelaar
13 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren
heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor
dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt,
kan niet verborgen zijn.
15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat,
maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken
zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Psalm 72 NB
2. Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien allerwegen,
totdat geen maan meer is.

7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de HEER, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de HEER.

Tekst : Mattheüs 5: 9
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd
worden.
Verkondiging: Gelukkig de vredestichters
Liedboek 285
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
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Dankgebed en voorbeden
Liedboek 285
4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
Geloofsbelijdenis (staande)
Gereformeerd Kerkboek 228
Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid. | Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw. | Hij is de Heer van mijn leven.
1. 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: Jezus komt in heerlijkheid.| Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw. | Hij is de Heer van ons leven.
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:
Refrein: Jezus komt in heerlijkheid, | Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw. | Hij is de Heer van ons leven.
Zegen
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Mededelingen
Collecte
De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk, diaconie en de derde
(deur)collecte is bestemd voor kerkjeugd en onderwijs.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie).
Zondag 18 april
In de ochtenddienst van D.V. zondag 18 april gaat voor ds. J. van
Langevelde en zal de Heilige Doop plaatsvinden van Joëlle Fonteine en
Mattijs Klok.
In de avonddienst hoopt ds. A.G.M. Weststrate (CGK Biezelinge) voor te
gaan. De collecten zijn dan bestemd voor kerk en kerkelijke kassen.
Besluit kerkenraad toelaten kerkgangers bij erediensten i.v.m. Covid19
De kerkenraad heeft op 17 maart jl. besloten om kerkgangers op een
verantwoorde wijze toe te laten tot de erediensten. Dit heeft geleid 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 bent u van harte
welkom! U kunt uzelf dan aanmelden bij de scriba.
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•
•

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. Daarnaast blijven
we bij klachten thuis.

Groepsindeling
morgendienst

avonddienst

11-apr

D

E

18-apr

F

G

25-apr

H

I

02-mei

J

K

De diensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te vinden
via de website www.cgkzierikzee.nl
Start kinderwerk en crèche
Na een inventarisatie in de gemeente blijkt dat er voldoende
aanmeldingen zijn om tijdens de ochtenddiensten van 11 en 18 april de
Bijbelklas en de crèche weer op te starten. Er komen twee groepen: 0-5
jaar in de grote zaal waar normaal crèche is en kinderen van 6 jaar en
ouder kunnen naar de Bijbelklas op het Kerkplein. Kinderen kunnen daar
voor de dienst gebracht worden. Als u hierover vragen heeft kunt u
contact opnemen met Joël Eichler via j.e.eichler@gmail.com of 0640222117.
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Jeugdclub Solid Friends
Zaterdagavond 17 april is het weer jeugdclub. We houden een buiten
activiteit! Om 18.15h verzamelen we op het Kerkplein. We ronden af
rond 21.30h. Trek niet je beste schoenen aan en een warme jas! Tot
dan!
Jaarlijkse gemeentevergadering
Op 12 april zal om 19.30 de jaarlijkse gemeentevergadering worden
gehouden. Deze gemeentevergadering kan digitaal worden bijgewoond
via de livestream. Tevens is het mogelijk om vooraf vragen in te dienen
via scriba@cgkzierikzee.nl.
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
• Piet-Jan en Manon van de Velde-de Ronde, die dankbaar en blij zijn
met de geboorte van hun zoontje Stan (Stan Willem Frans, geb. 06 april)
• Karel en Marian Manni, die afgelopen vrijdag hun 45-jarig
huwelijksjubileum mochten vieren en ook met de gemeente de Here
willen danken voor die jaren die Hij hen samen gegeven heeft
• Jan Linse; hij is dankbaar voor de goede uitslagen die hij ontving en het
feit dat de behandeling vanwege huidkanker klaar is
• de (klein)kinderen van br. Jaap de Bruijne; we bidden om kracht en
troost
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).
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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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