Getijde voor zondag
2 mei 2021

Morgendienst 10.00 uur: ds. H.J.Th. Velema
Avonddienst 18.00 uur: ds. H.J.Th. Velema
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. H.J.Th. Velema
Piano: Sem Bienefelt
Dwarsfluit: Marline Wessels en Julia Dorst
Zang: Martine de Kok en Johan Stouten
Ouderling: Menno Bin
Welkom en mededelingen
Weerklank 280
1. Heer, het Woord, door U gegeven,
vol van schatten, nieuw en oud,
spreekt van eeuwig, zalig leven,
is meer waard dan ’t fijnste goud.
Al uw plannen en gedachten,
kostbaar en verheven t’ achten,
heel uw hart waar liefde woont,
hebt U mij in ’t Woord getoond.

2. Eén ding is slechts nodig, Here,
nee, U vraagt van mij niet veel:
boven alles te begeren
’t eeuwig blijvend, goede deel.
Ja, het Woord door U gegeven,
is de waarheid, geest en leven:
’t is een lamp die helder straalt,
mijn voet bij uw pad bepaalt.

4. Trotse bergen zullen wijken,
al wat zichtbaar is, vergaan;
maar wat wankel moge blijken:
eeuwig blijft uw Woord bestaan.
Uw gedachten, wond’re schatten,
zijn door mensen niet te vatten,
maar uw Geest leert ze ͜ons verstaan.
Heer, ’t geloof bidt zwijgend aan.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 34 NB
1. Ik loof den HEER altijd.
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Ja, ik beroem mij op den HEER | en prijs zijn hoog beleid.
Gods kleinen horen mij | en zij verheugen zich tezaam.
Verheft met mij des HEREN naam, | zegent dien en weest blij.
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3. Een arme riep in nood.
De HERE hoorde naar zijn stem,
God, die in al zijn angsten hem
uitzicht en redding bood.
Rondom Gods knechten staat
des HEREN engel als een wacht.
Hij weert des vijands overmacht
en redt hen van het kwaad.
Geboden
Psalm 17 OB
3. Ik zet mijn treden in Uw spoor,
opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Wil mij voor struikelen bevrijden,
en ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
omdat G', o God, mij altoos redt.
Ai, luister dan naar mijn gebed
en neig Uw oren tot mijn klachten!
Kindermoment
Weerklank 611
1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.
Gebed
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Schriftlezing: Jeremia 40
Jeremia bij Gedalia
1 Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia, nadat
Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, hem uit Rama weg had
laten gaan, toen hij hem gevangengenomen had, en hij in ketenen
geboeid was te midden van alle ballingen uit Jeruzalem en Juda, die
weggevoerd werden naar Babel.
2 De bevelhebber van de lijfwacht liet Jeremia halen en zei tegen hem:
De HEERE, uw God, heeft dit kwaad over deze plaats uitgesproken,
3 en de HEERE heeft het doen komen en gedaan zoals Hij gesproken had,
want u hebt tegen de HEERE gezondigd en niet naar Zijn stem
geluisterd. Daarom is dit woord aan u geschied.
4 Nu dan, zie, ik heb u vandaag losgemaakt van de ketenen die om uw
handen waren. Als het goed is in uw ogen om met mij naar Babel te
komen, kom mee, en ik zal mijn oog op u gericht houden. Maar is het
kwalijk in uw ogen om met mij mee naar Babel te komen, laat het. Zie,
heel het land ligt vóór u: Ga daarheen, waar het in uw ogen goed en
juist is te gaan.
5 Zolang hij nog niet terugkeert, wendt u zich dan tot Gedalia, de zoon
van Ahikam, de zoon van Safan, die de koning van Babel heeft
aangesteld over de steden van Juda, en verblijf bij hem te midden van
het volk. Of ga daarheen, waar het in uw ogen juist is te gaan. Daarop
gaf de bevelhebber van de lijfwacht hem voedsel voor onderweg en een
geschenk, en liet hij hem gaan.
6 Zo kwam Jeremia bij Gedalia, de zoon van Ahikam, in Mizpa. Hij
verbleef bij hem te midden van het volk dat in het land was
overgebleven.
7 Toen nu alle bevelhebbers van de legers die in het veld waren, zij en
hun mannen, hoorden dat de koning van Babel Gedalia, de zoon van
Ahikam, over het land had aangesteld en dat hij hem had aangesteld
over de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen, en over enigen van
de armsten van het land, van hen die niet weggevoerd waren naar
Babel,
8 kwamen zij naar Gedalia in Mizpa toe, namelijk Ismaël, de zoon van
Nethanja, Johanan en Jonathan, de zonen van Kareah, Seraja, de zoon
van Tanhumeth, en de zonen van Efai uit Netofa, en Jezanja, de zoon
van iemand uit Maächa, zij en hun mannen.
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Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, zwoer hun en hun
mannen: Wees niet bevreesd voor het dienen van de Chaldeeën. Blijf in
het land, dien de koning van Babel, dan zal het u goedgaan.
10 En ik, zie, ik blijf in Mizpa om in dienst van de Chaldeeën te staan die
naar ons toe komen. Maar wat u betreft, verzamel wijn, zomervruchten
en olie, doe ze in uw vaten, en verblijf in uw steden die u ingenomen
hebt.
11 Ook alle Judeeërs die in Moab, onder de Ammonieten, in Edom en die
in al de andere landen waren, hoorden dat de koning van Babel in Juda
een overblijfsel had achtergelaten, en dat hij Gedalia, de zoon van
Ahikam, de zoon van Safan, over hen had aangesteld.
12 Daarop keerden alle Judeeërs terug uit al de plaatsen waarheen zij
verdreven waren, en zij kwamen in het land Juda, naar Gedalia in Mizpa.
En zij verzamelden zeer veel wijn en zomervruchten.
13 Maar Johanan, de zoon van Kareah, en al de bevelhebbers van de
legers die in het veld waren, kwamen naar Gedalia in Mizpa.
14 Zij zeiden tegen hem: Weet u wel dat Baälis, de koning van de
Ammonieten, Ismaël, de zoon van Nethanja, gestuurd heeft om u om
het leven te brengen? Gedalia, de zoon van Ahikam, geloofde hen
echter niet.
15 Daarop zei Johanan, de zoon van Kareah, in Mizpa in het geheim
tegen Gedalia: Laat mij toch eropuit gaan, en Ismaël, de zoon van
Nethanja, doodslaan, en niemand zal het weten. Waarom zou hij u om
het leven brengen, zodat heel Juda dat zich bij u gevoegd heeft,
verspreid wordt en het overblijfsel van Juda omkomt?
16 Gedalia, de zoon van Ahikam, zei echter tegen Johanan, de zoon van
Kareah: Doe deze zaak niet, want u spreekt leugens over Ismaël.
Schriftberijming 14
1. Zing vrolijk, o mijn volk, mijn eigen bruid,
zing juichend, breek in luid gejubel uit!
Al zijt gij nu onvruchtbaar en alleen
straks spelen kinderen rondom u heen.
Breid uit uw tent; maak touwen vast en pinnen,
naar rechts en links zult gij het land ontginnen;
uw nageslacht zal volkeren regeren,
herbouwen wat verwoest was – zegt de HEERE!
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2. Vrees niet, mijn bruid, wees niet bevreesd voor smaad,
gij zult vergeten al het oude kwaad,
de schande van uw jeugd wordt uitgewist,
vergeten zelfs dat gij Mij hebt gemist.
Uw maker is uw Man – Hij zal u sparen
zo waar zijn naam is HEERE der heerscharen;
de God der ganse aarde zal Hij heten,
uw losser zal zijn bruid niet meer vergeten!
3. Ik riep u uit uw eenzaamheid en rouw
als een verlaten, diepbedroefde vrouw.
Een ogenblik slechts ging Ik van u heen,
verborg Ik mij en liet Ik u alleen.
Maar nu kom Ik terug, met groot erbarmen;
mijn volk, mijn bruid, Ik sta met open armen!
Voor even hield Ik mij voor u verborgen,
eeuwig zal Ik, uw Losser, voor u zorgen!
Verkondiging: Gedalja, de stadhouder
1 zorgt voor Jeremia
2 wordt bedreigd door Ismaël
Psalm 80 OB
11. Behoud ons, HEER’ der legermachten,
zo zullen w' ons voor afval wachten,
zo knielen w' altoos voor U neer! | Getrouwe Herder, breng ons weêr,
verlos ons, toon ons 't lieflijk licht | van Uw vertroostend aangezicht.
Dankgebed en voorbeden
Liedboek 429
1. Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
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3. Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
Zegen
Wilhelmus
1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. H.J.Th. Velema
Orgel: Leander de Bruine
Zang: Anne-Marie Remijn en Nico Cats
Ouderling: Mark de Gast
Welkom en mededelingen
Weerklank 447
1. Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

3. Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Stil gebed, votum en groet
Psalm 25 NB
2. HERE, 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 rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

6. Wie heeft lust de HEER te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.

Gebed
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1e Schriftlezing: Genesis 5: 18-31
18 Jered leefde honderdtweeënzestig jaar, en verwekte Henoch.
19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en
hij verwekte zonen en dochters.
20 Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en hij
stierf.
21 Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach.
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had,
driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar.
24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem
weg.
25 Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte
Lamech.
26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech verwekt had,
zevenhonderdtweeëntachtig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
27 Al de dagen van Methusalach waren negenhonderdnegenenzestig
jaar; en hij stierf.
28 Lamech leefde honderdtweeëntachtig jaar, en verwekte een zoon.
29 En hij gaf hem de naam Noach, en zei: Deze zal ons troosten over ons
werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem,
die door de HEERE vervloekt is.
30 En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had,
vijfhonderdvijfennegentig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
31 Al de dagen van Lamech waren zevenhonderdzevenenzeventig jaar;
en hij stierf.
2e Schriftlezing: Hebreeën 11: 4-7
4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn.
Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God
met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog,
nadat hij gestorven is.
5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou
zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had.
Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God
behaagde.
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6 Zonder

geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot
God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
7 Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God
ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor
God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de
wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de
rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.
Psalm 89 OB
1. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.
7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort,
zij wand'len, HEER’, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort,
zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden!
Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen in ’t lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.
8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht!
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Koning is van Isrels God gegeven.
Verkondiging: Henochs leven: wandelen met God
1 het begin
2 de inhoud
3 het einde
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Psalm 73 OB
12. 'k Zal dan gedurig bij U zijn
in al mijn noden, angst en pijn,
U al mijn liefde waardig schatten,
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten!
Gij zult mij leiden door Uw raad,
o God, mijn heil, mijn Toeverlaat,
en mij, hiertoe door U bereid,
opnemen in Uw heerlijkheid.
Dankgebed en voorbeden
Weerklank 508
1. Mijn God, ik weet, dat ik zal sterven,
ik ben een mens, die zal vergaan:
ik kan mij hier geen goed verwerven
dat eeuwig tot mijn dienst zal staan.
Toon mij in uw genade aan:
hoe kan ik zalig sterven gaan.
3. Mijn God, ik weet niet, hoe ’k zal sterven,
langs vreemde wegen gaat de dood;
de één moet plots het leven derven,
de ander gaat door grote nood.
Hoe ook mijn levenseinde zij,
niet zonder U! Blijf mij nabij.
Geloofsbelijdenis (staande)
Weerklank 508
4. Mijn God, ik weet niet, waar ’k zal sterven,
en welke grond mijn lichaam dekt.
Maar doe mij, Heer, uw gunst beërven,
als U mij weer ten leven wekt.
Waar zou ik immers U ontgaan,
uw stem zal ’k zelfs in ’t graf verstaan.
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5. Getrouwe God, als ik ga sterven
beveel ’k mijn geest in uwe hand:
ik zal met Christus ’t leven erven
bij U in ’t hemels vaderland.
Is Hij nabij, dan is het goed,
hoe, waar, wanneer ik sterven moet.
Zegen
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Mededelingen
Collecte
De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk en diaconie.
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 9 mei
In de morgendienst van D.V. volgende week zondag zal
Ds. J. van Langevelde voorgaan. Tijdens deze dienst zal de Heilige Doop
plaatsvinden van Stan van de Velde, zoon van Piet-Jan en Manon van de
Velde, en Gijsje Kooman, dochter van Levi en Fieke Kooman. In de
avonddienst hoopt ds. G.J. Klapwijk (GKV Zwolle-Berkum) voor te gaan.
De collecten zijn op deze zondag bestemd voor de kerk en de kerkelijke
kassen.
Besluit kerkenraad toelaten kerkgangers bij erediensten i.v.m. Covid19
Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen per 28 april,
heeft de kerkenraad op 22 april besloten om op een verantwoorde wijze
meer kerkgangers toe te laten tot de erediensten in ons kerkgebouw.
We maken hiermee gebruik van de mogelijkheid tot meer maatwerk
voor grotere kerkgebouwen. Samenvattend heeft dit geleid tot het
volgende besluit
1. Met ingang van zondag 2 mei worden er meer kerkgangers
toegelaten in de eredienst.
2. De kerkenraad probeert per eredienst uit te komen op een
groepsgrootte van ongeveer 60 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 maatwerk toe.
4. Dit besluit geldt voor alle diensten in de komende weken vanaf 2
mei. Het oude besluit geldt tot zondag 25 april. Bij relevante
tussentijdse ontwikkelingen wordt dit besluit door de kerkenraad
heroverwogen.
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Praktisch
• Als u al ingedeeld bent in een groep hoeft u niets te doen. U
ontvangt uiterlijk 28 april bericht over de nieuwe indeling per
zondag 2 mei.
• Wilt u zich voor het eerst aanmelden? Dan bent 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 (voorkeur na 18:00
uur).
• Uw mail of app moet de volgende informatie bevatten: naam,
wijknummer, 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 houden, handen wassen
bij binnenkomst en het dringende advies om een mondkapje te
dragen bij verplaatsingen in het kerkgebouw. Daarnaast moet u
bij corona gerelateerde klachten thuisblijven.
Nieuwe groepsindeling

De diensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te vinden
via de website www.cgkzierikzee.nl
Afwezigheid
Ds. J. van Langevelde is van 1 tot met 8 mei met verlof. Voor dringende
pastorale of kerkenraadszaken kunt u contact zoeken met resp. uw
wijkouderling, br. Peter Legemate (2e voorzitter) of br. Joost Schroevers
(scriba).
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Solid Friends
Zondagavond is er weer jeugdclub. Jullie zijn vanaf 19.15 uur welkom op
Het Kerkplein en om 19.30 uur willen we de avond gaan starten. Het
thema van de avond is: God’s Light Shines, waarin jullie mogen
ontdekken hoe God Zijn licht op jouw leven wil laten schijnen. We
hopen je dan te zien! Groetjes van de club-leiding
Huwelijk
Daimen Flikweert en Caya Stoutjesdijk hopen op vrijdag 7 mei in het
huwelijk te treden.
Benjamin Boogert en Julia Kosten hopen op dezelfde dag, 7 mei, te
trouwen.
Belijdenis
De kerkenraad is verheugd en dankbaar dat ze mag melden dat zijn
toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis: Claudia Kik,
Mark Kik, Bas Legemaate, Evie Overduin en Lennard de Ruijter.
Uitnodiging om te zingen!
Voor het komende Pinksterfeest willen we graag twee liederen
opnemen met het kinderkoor, aangevuld met kinderen uit uw
gemeente.
Deze opname is onderdeel van de kerkdienst rond Pinksteren.
We oefenen de volgende liederen:
'Zeg het voort'
https://youtu.be/kT4Stzmwzi0
'Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw'
https://youtu.be/KR250zrShFc
We oefenen op zondag 9 mei van 11.30-12.00 u.
De opname zal plaatsvinden op woensdag 12 mei van 16-17 u.
Vriendelijke groeten namens het kinderkoor,
Lydia Flikweert & Ellen vd Hoek
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
• Herman en Helma van Krimpen-de Frel, die in de afgelopen weken het
verlies van beide ouders van Herman te verwerken kregen
• Lucas Mol, die bij een ongeluk thuis één van zijn beide ogen zo
beschadigd heeft dat hij geopereerd moest worden; de vrees is dat dit
oog het gezichtsvermogen blijvend kwijt is
• zr. Magda Boot; zij is dankbaar dat ze maandag een geslaagde
heupoperatie onderging; in verband met verder herstel verblijft ze nog
in het zorghotel te Vlissingen.
• Een deelnemer van de Alpha-cursus, die ook kerkelijk met ons mee is
gaan leven; hij is opgenomen in het ziekenhuis
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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