Getijde voor zondag
18 april 2021
In de morgendienst wordt de doop bediend aan;
Joëlle Fonteine

en

Matthijs Klok

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. A.G.M. Weststrate
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Hans Biesma
Dwarsfluit: Lydia Flikweert en Annelies den Boer
Zang: Josephine Schroevers en Mark de Gast
Ouderling: Kees Kristalijn
Welkom en mededelingen
Weerklank 461
1. O Vader, uw barmhartigheden
zijn hoger dan de bergen Gods.
U bent Dezelfde, gist’ren, heden:
uw trouw is als een vaste rots.
U weet als Vader wat U doet.
De weg die U bepaalt, is goed.

2. Wij danken voor de zegeningen
die U ons heden hebt bereid.
U zegent ons met goede dingen,
Uw trouwe hand is ’t die ons leidt.
U ziet in Jezus, onze Heer,
met gunst en goedheid op ons neer.

3. Wij willen ons U toevertrouwen.
Wij kunnen zonder U niet gaan.
Doe ons op uw genade bouwen
en op geen and’re bodem staan.
Maak ons gehoorzaam aan uw Woord,
leid ons in uw gemeenschap voort.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 91 OB
1. Hij, die op Gods bescherming wacht,
wordt door den hoogsten Koning
beveiligd in den duist'ren nacht,
beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
voor hen, die op Hem bouwen:
Mijn burg, mijn toevlucht in den nood,
den God van mijn betrouwen.
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Leefregel van God
Evangelische Liedbundel 452
Refrein: Jezus is de goede Herder. | Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder, | brengt mij veilig naar de stal.
1. Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.
Refrein

2. En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
Refrein

Doopformulier
Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend,
gebeurt dat naar het woord van onze Here Jezus Christus. Hij heeft
zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen
te maken en hen te dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest, en hen te leren onderhouden al wat Hij geboden
had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken.
Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt is, in zijn dood gedoopt
is. Met Hem zijn we dan begraven door de doop in de dood opdat
gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit van de
Vader zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ook de kinderen
mogen delen in de geheimenissen van het Koninkrijk van God,
overeenkomstig het woord van Jezus: Laat de kinderen tot Mij komen,
verhindert ze niet want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.
Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van
duisternis en slavernij, door de Schelfzee en de woestijn op weg naar
het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en
opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het
verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens, op
de achtste dag na de geboorte.
Overeenkomstig het woord van de apostel zijn de gelovigen besneden in
Christus met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is,
daar zij met Hem begraven zijn in de doop. Zo heeft de kerk sinds de
dagen van de apostelen ook aan de kinderen de doop bediend.
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De doop laat ons ook zien dat wij algehele reiniging nodig
hebben, aangezien de Schriften ons leren dat wij in zonde ontvangen en
geboren zijn. Wij kunnen Gods rijk niet binnengaan tenzij wij
wedergeboren worden. Nu wil God ons geven wat Hij van ons vraagt.
Daarvan is de doop in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest het teken en zegel.
In de Naam van de Vader gedoopt worden, is een teken en zegel
dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit.
Hij geeft daarmee te kennen dat Hij ons tot zijn kinderen aanneemt en
maakt tot zijn erfgenamen. Hij zet Zich voor ons in ten goede.
In de Naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat
de Here Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en
sterven. Wij mogen met Hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van
zonde en schuld.
In de Naam van de Heilige Geest gedoopt worden is een teken en
zegel dat Hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons
aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons
verworven heeft. De schatten van Christus maakt Hij ons eigen: de
afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven
totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die
komt.
Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot
een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan de ene
God, Vader, Zoon en Heilige Geest; laten we Hem vertrouwen en
liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand
en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is.
Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we geheel en al een
nieuw leven leiden in dienst van God.
En als wij in zonden vallen –we zijn en blijven immers zwak –dan
moeten we niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven
doorgaan met zondigen, want de doop is een zegel en een vast teken
dat het verbond met God eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont
worden wij allen getuigen van de doop van deze kinderen
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en gedenken wij onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om
Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is een kracht Gods tot
behoud voor een ieder die gelooft.
Opwekking 518
1. Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naartoe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refrein: Heer, u bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, u bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

2. Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent. Refrein
Gebed
Doopbelofte
Doop
Psalm 100 Gereformeerd Kerkboek
2. De Heer is God, erken Zijn macht,
Hij schiep ons door Zijn grote kracht.
Wij zijn van Hem in eeuwigheid,
Zijn volk, de schapen die Hij weidt.

4. Want goedertieren is de Heer,
Zijn goedheid eindigt nimmermeer,
Zijn trouw en waarheid houden kracht
tot in het verste nageslacht.

Kinderen naar de Bijbelklas
Gebed
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Schriftlezing: Johannes 21: 15-19
Jezus en Petrus
15 Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen
Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij
zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem:
Weid Mijn lammeren.
16 Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van
Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U
houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.
17 Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u
van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen
hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle
dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn
schapen.
18 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf
en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen
uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet
heen wilt.
19 En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God
verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg
Mij!
Psalm 103 OB
2. Loof Hem, Die u al wat gij hebt misdreven,
hoeveel het zij, genadig wil vergeven,
uw krankheên kent en liefderijk geneest;
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,
met goedheid en barmhartigheên u kronen,
Die in den nood uw Redder is geweest.
7. Geen vader sloeg met groter mededogen
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
dan Isrels HEER’ op ieder, die Hem vreest.
Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten,
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
en dat wij stof van jongs af zijn geweest.
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Verkondiging: ‘Weid mijn lammeren’
Weerklank 464
1. U heb ik lief, mijn God en Vader.
U heb ik lief, mijn toeverlaat.
Ik wil U dienen met mijn daden
U, die in eeuwigheid bestaat.
U heb ik lief, o eeuwig licht,
U die mijn leven richt.

3. Voor mij bent U de bron van leven,
die mij een sprank’lend leven schenkt.
U hebt mij hoop en kracht gegeven,
U, die ten goede aan mij denkt.
Heer, leid mij door uw rechterhand
naar het beloofde land.

Dankgebed en voorbeden
Weerklank 260
1. God maakt ons dienstbaar aan zijn werk,
roept ons tot taken in zijn kerk.
Hij biedt genadegaven aan;
zijn Woord moet door de wereld gaan.
2. Hij die het van de Heer verwacht
en niet vertrouwt op eigen kracht,
komt bij de Heer in dienst te staan,
die voor de kudde uit wil gaan.
3. Een herder ziet naar schapen om,
maar is ook zelf Gods eigendom.
Op ’s Heren zegen kan hij aan
en zal Gods weg en wil verstaan.
Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. A.G.M. Weststrate
Orgel: Aart-Jan Bil
Zang: Corine den Boer en Henk Kesteloo
Ouderling: Hajo de Bakker
Welkom en mededelingen
Psalm 84 NB
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 71 OB
15. Gij deedt mij veel benauwdheid smaken
en drukkend harteleed,
maar tot mijn hulp gereed
zult Gij mij weder levend maken,
mij uit den afgrond trekken
en met Uw vleug'len dekken.
Gebed
1e Schriftlezing: Johannes 5: 25-29
25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de
stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen
leven.
26 Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de
Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf;
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27

en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij
de Zoon des mensen is.
28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de
graven zijn, Zijn stem zullen horen,
29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de
opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de
opstanding ter verdoemenis.
2e Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 35-38, 42-44 en 51-58
Het nieuwe lichaam
35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met
wat voor lichaam komen zij terug?
36 Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is.
37 En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar
een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een van de
andere graansoorten.
38 God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan
elk van de zaden zijn eigen lichaam.

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.
44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt
opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.

51

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen,
maar wij zullen allen veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin.
Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als
onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd
worden.
53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en
dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.
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54

En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal
hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben,
dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is
verslonden tot overwinning.
55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?
56 De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de
wet.
57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere
Jezus Christus.
58 Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar,
altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw
inspanning niet tevergeefs is in de Heere.
Liedboek 93
2. Als de bazuinen blazen
Gods allerlaatst appèl,
dan vaart een groot verbazen
door hemel, aarde e͜ ͜n hel,
dan rijzen in het licht
de doden, die nu slapen
en voor Gods aangezicht
worden ook wij herschapen.
Verkondiging: De opstanding van de doden
1) Dubbele belijdenis
2) Bestreden belijdenis
3) Blijde belijdenis
Opwekking 585
1. Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in zijn heerlijkheid.

Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
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2. Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd. Refrein

3. Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid. Refrein

Dankgebed
Liedboek 221
1. Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaal'gen sabbatsvreê!
3. In uw hoede zijn wij wèl geborgen,
en schoon eerlang 't oog ons breek',
open gaat het op de grote morgen
na deez' aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als we o
͜ nsterf'lijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!
Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 17 OB
8. Maar - blij vooruitzicht, dat mij streeltik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.
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 en kerkelijke kassen).
Bankrekeningnummer van de Diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie).
Zondag 25 april
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 de ICF gemeente in Rotterdam.
Besluit kerkenraad toelaten kerkgangers bij erediensten i.v.m. Covid19
De kerkenraad heeft besloten om op een verantwoorde wijze
kerkgangers toe te laten tot de erediensten.
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.
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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 een deel van de ochtenddiensten
(groepen D en F) de Bijbelklas en de crèche weer op te starten. Er
komen twee groepen. 0-5 jaar in de grote zaal waar normaal crèche is,
deze kunnen voor de dienst worden gebracht. De kinderen van 6 jaar en
ouder gaan mee de kerkzaal in en gaan halverwege de dienst naar de
Bijbelklas op de bovenverdieping. U kunt uw kinderen nog aanmelden
om ook mee te doen met het kinderwerk, er is nog voldoende plaats in
groep F. Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met Joël
Eichler via j.e.eichler@gmail.com of 06-40222117.
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 sinds afgelopen week thuis (!)
verder herstelt van de beenbreuk
• de fam. de Bruijne die afgelopen dinsdag hun vader en opa hebben
begraven
• de geloofsopvoeding in gezin en kerk; jeugdleiders in de kerk etc.
• kinderen en jongeren
• jeugdzorg
• de behoefte aan goede herders
• christelijk onderwijs
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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