Getijde voor zondag 6 juni 2021

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. J. van Langevelde

Bij de diensten
Heimwee. Dat is het vervelende gevoel dat je 'thuis' mist en er daarom
naar verlangt om daar weer te mogen zijn. Het woord 'heimwee' bevat
beide aspecten: 'heim' is een oud woord voor 'huis', 'woonplaats' en
'wee' is een ander woord voor 'pijn'. Als mensen last hebben van
heimwee, speelt ook de behoefte aan geborgenheid en het houvast dat
het vertrouwde en bekende geeft een rol. Daarom spelen gevoelens van
heimwee mensen vooral parten als ze langere tijd in een andere,
vreemde omgeving zijn. Precies dát gevoel is wat ook de dichter van
Psalm 137 deelt. De situatie van Gods volk die daarin wordt aangeduid is
een schrijnende. Het volk is in Babel. Niet vanwege vakantie, maar
omdat een vreemde machthebber hen daarheen onvrijwillig heeft
weggevoerd als ballingen. In die vreemde omgeving waar ze lange tijd
onvrijwillig moeten verblijven, groeit een sterk gevoel van heimwee. De
mensen missen het vertrouwde 'thuis', dat is ook Jeruzalem met daarin
het huis van God. Vandaag willen we het over dat gevoel van heimwee
hebben. En het verbinden aan onze situatie, persoonlijk en als
gemeente in deze wereld. De middagdienst - let op: aanvang 17.00 uur!
- voegt er met de lezing van Hebreeën 13 vers 14 nog een geestelijke
dimensie aan toe. Gezegende diensten!
ds. Jan van Langevelde
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Orgel/piano: Sem Bienefelt
Dwarsfluit: Marline Wessels
Zang/gitaar: Marita v.d. Weele
Zang: Mark de Gast
Ouderling: André Kik
Welkom en mededelingen
Psalm 134 NB
1 Gij dienaars aan den HEER gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.

2 Die in het huis des HEREN zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.

3 Uit Sion, aan den HEER gewijd, |zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep, | Hij is 't die u bij name riep.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 130 OB
3 Ik blijf den Heer' verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den Heer',
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

4 Hoopt op den Heer', gij vromen;
Is Israel in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israel eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.

Leefregel van God
Weerklank 594
1 Ken je Gods gebod: woorden één tot tien?
God laat zo zijn wil voor heel ons leven zien.
Al die woorden zijn er ook voor jou en mij;
leven zoals God wil, dat maakt je vrij.
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2 Eén: dat is de Heer, niemand is als God.
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dus geen beelden, Hij is altijd méér.
Dien geen and’re goden dan God de Heer.
3 Drie: dat is de Naam van de hoge God
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.
Vier: dat is de rustdag, dag van onze Heer.
Elke week een feestdag, vandaag ook weer!
4 Vijf: een woord van God: blijf je ouders trouw,
denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.
5 Zeven: ook Gods woord, ja, probeer het maar:
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is;
als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.
6 Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart;
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig, als jij zo leeft.
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Evangelische Liedbundel 478
Refrein
Zing, zing, zingen maakt blij | Zingen van Jezus vrolijk en blij.
Zing, zing, zingen maakt blij. | Zingen van Jezus vrolijk en blij
1 God is zo goed voor jou en voor mij
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.
God heeft je lief en daarom zegt Hij:
Ben je soms moe, kom dan maar bij Mij.

Refrein
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2 Ben je alleen en heb je verdriet,
lijkt het soms net of niemand je ziet,
kijk dan omhoog, de hemel is blauw.
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?

Refrein

3 Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat.
Wees maar niet bang, want Jezus belooft:
’Ik ben bij jou als jij maar gelooft.
Refrein
Schriftlezing: Psalm 137: 1 – 6
1Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij als wij aan
Sion dachten. 2Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die
daarbinnen zijn.
3Toen zij die ons gevangenhielden, daar woorden van een lied van ons
verlangden, en wie ons omvergeworpen hadden, blijdschap:
Zing voor ons een van de liederen van Sion!
4zeiden wij: Hoe zouden wij een lied van de HEERE zingen
in een vreemd land?
5Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten.
6Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet aan u denk,
als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap.
Sjofar (video) ‘Op reis’
Verkondiging: ‘Heimwee’ – deel 1
Evangelische Liedbundel 477
1 Zomaar te gaan met een stok in je hand,
Zonder te weten, wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is’t beloofde land.
2 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
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3 Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in het paradijs.
Dankgebed en voorbeden
Psalm 121 NB
1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

4 De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Zegen

Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Eveline de waard
Zang: Gertine den Boer en Peter Legemate
Ouderling: Hajo de Bakker
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 wel gebouwd,
Wel saamgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.
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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' achtbre zetel van 't gericht,
Is daar voor Davids huis gesticht,
De rechterstoelen staan daar binnen.
Bidt, met een algemene stem,
Om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wel, die u beminnen.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 87 NB
1 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
3 God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.
4 Zij zullen saam, de groten en de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Hebreeën 11: 8 – 16
8Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam
geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel
ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen
zou. 9Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de
belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak
en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte.
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10Want

hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de
Ontwerper en Bouwer is.
11Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te
worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij
Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.
12Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al
gestorven was, zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte
en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is.
13Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de
beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en
geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en
bijwoners op de aarde waren.
14Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een
vaderland zoeken. 15En als zij aan het vaderland gedacht hadden
vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben
om terug te keren. 16Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar
een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen
om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad
gereedgemaakt.
Hebreeën 13: 14
14Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de
toekomstige.
Opwekking 764 (video)
Verkondiging: ‘Heimwee’ - deel 2
Weerklank 228
1 De pelgrimsstaf is in mijn hand,
ik ben op reis naar ’t vaderland,
naar het Jeruzalem hier boven,
de sterke stad, door God gegrond
op Christus’ bloed, op zijn verbond,
daar zal ik Hem, mijn God, steeds loven.
De pelgrimsstaf is in mijn hand,
ik ben op reis naar ’t vaderland.
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3 Heer, laat mij door uw Geest geleid,
mijn weg gaan in standvastigheid,
wil mij voor struikelen behoeden.
Richt mij weer op, zo vaak ik val,
trek mij, zodat ik volgen zal,
beschut mij, Heer, als stormen woeden.
Laat uw gena, uw lichte schijn
in donkerheid dicht bij mij zijn.
4 Hier trek ik door een vreemd gebied,
de blinde wereld kent mij niet,
daar ben ik thuis bij al mijn vrienden.
Daar zal ik met de eng’len saam
U roemen, daar zal ik uw naam
in vuurge liefde immer dienen.
Mijn Heiland, kom, o wacht niet lang,
dit woeste land maakt mij zo bang.
Dankgebed en voorbeden
Psalm 147 OB
1 Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!
't Betaamt ons, psalmen aan te
heffen,
Die lieflijk zijn, en harten treffen.
De Heer' wil ons in gunst
aanschouwen,
Hij wil Jeruzalem herbouwen,
Vergaren en in vree doen leven,
Hen, die uit Isrel zijn verdreven.

6 De Heer' betoont Zijn welbehagen
Aan hen, die needrig naar Hem
vragen,
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden,
En door Zijn hand zich laten leiden;
Die, hoe het ook moog' tegenlopen,
Gestadig op Zijn goedheid hopen.
O Salem, roem den Heer' der heren;
Wil Uwen God, o Sion, eren!

Geloofsbelijdenis (staande)
Liedboek 442
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.
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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 tradt,
is het rechte pad.

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.

Zegen

Mededelingen
Verruiming coronamaatregelen
Als gevolg van de maatschappelijke versoepelingen per 5 juni en
relevante adviezen (vanuit de CGK, CIO etc.) vindt de kerkenraad het
verantwoord, om de maatregelen die op de erediensten van toepassing
zijn, verder te verruimen. Dit leidt tot de volgende aanpassingen:
1. De maximale groepsgrote gaat van 60 naar 90 personen
(exclusief kinderen tot en met 12 jaar en medewerkers).
2. Voor bijzondere diensten (zoals doopdiensten) passen we indien
nodig passend maatwerk toe.
3. Ook is er weer een beperkte wijze van samenzang mogelijk. In de
erediensten wordt aangegeven wanneer dit van toepassing is.
4. De aanpassingen gaan per 5 juni in. In de loop van volgende
week volgt de aangepaste groepsindeling. Voor aankomende
zondag geldt nog de oorspronkelijke groepsindeling.
Praktisch
• Als u al ingedeeld bent in een eerdere groep hoeft u niets te
doen. U ontvangt in de loop van volgende week per email de
groepsindeling. Voor de meesten van u geldt dat er niets
veranderd. Als u voor vrijdag 11 juni nog niets heeft gehoord
kunt u contact opnemen met de scriba.
• 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 (voorkeur na 18:00
uur).
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•
•

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, regelmatige
handenwassen en het dringende advies om een mondkapje te
dragen bij verplaatsingen in het kerkgebouw. Daarnaast moet u
bij corona gerelateerde klachten thuisblijven.

Rooster groepsindeling
Indeling vanaf 6 juni 2021
morgendienst
06-jun
E
13-jun
indeling volgt

avonddienst
A

soort dienst
Slotzondag
Zondag

De diensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te vinden
via de website www.cgkzierikzee.nl
Collecte
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 13 juni
D.V. volgende week zondag hoopt ds. J. van Langevelde in de beide
diensten voor te gaan. In de morgendienst zal de Heilige Doop bediend
worden aan Jente, dochter van Jango en Jacoline Boer en aan Mijs en
Sam Legemaate, dochters van Bas en Ilse Legemaate.
De collecten zijn dan bestemd voor de kerk, diaconie en evangelisatie.
Nieuw leden
Vanuit de hervormde gemeente van Zierikzee komen met bewijs van
lidmaatschap over naar onze gemeente dhr. W.C. Holm en zijn vrouw
mw. M.C. Holm-Kurvink.
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Parkeren op het kerkplein
Vanaf 1 juni 2020 mag er in Zierikzee ook op zondag niet meer binnen
de grachten geparkeerd worden zonder vergunning, uitgezonderd zijn
de parkeerplaatsen aan de mosselboomgaard en de
gasthuisboomgaard, dit is betaald parkeren van maandag t/m zaterdag.
Op zondag kunt u op deze parkeerplaatsen dus gratis parkeren.
Dit betekent dat de mensen die slecht ter been zijn en dicht bij de kerk
willen parkeren, alleen nog op het kerkplein kunnen parkeren. Nu de
diensten nog in relatief kleine groepen zijn zal dit niet direct problemen
opleveren. Maar straks als de diensten hopelijk weer op de normale
manier doorgang kunnen vinden, zullen we het moeten doen met de
beperkte ruimte die we hebben. We willen ook een dringende oproep
doen om alleen op het kerkplein te parkeren als u anders geen andere
redelijke mogelijkheid heeft om naar de kerk te komen.
Tot slot maken wij u er nog op attent, dat als u beschikt over een
gehandicaptenparkeerkaart u wel overal in de binnenstad mag parkeren
met de parkeerschijf (maximaal 3 uur), dus ook vlak bij de kerk.
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Martijn den Boer via 0650864007.
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
• de fam. P. Overbeek; zij mochten afgelopen woensdag, 2 juni, vieren
dat ze 60 jaar getrouwd waren; ze zijn ook de HERE heel dankbaar voor
de zegen die ze in hun gezin hebben ontvangen
• Jakob Berghuis en zijn gezin; Jakob begint deze week aan een
chemokuur; we bidden dat de behandeling gezegend wordt
• vervolgde christenen
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. 0111-413385, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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