Getijde voor zondag 18 juli 2021
In de morgendienst wordt de doop bediend aan:
Elisa Cats
Sanne van der Schelde
Annelyn Vogel

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano/Orgel: Clemens Pronk
Zang: Marije de Boed en Mark de Gast
Dwarsfluit: Lydia Flikweert
Ouderling: Joost Schroevers
Welkom en mededelingen
Weerklank 105: 1 en 3
Stil gebed, votum en groet
Psalm 105: 5 OB
Leefregel
‘Kinderen van de Vader’ – Elly en Rikkert
Doopformulier
Opwekking 599
Gebed
Doopbelofte
Doop
Opwekking 710

Gebed
Schriftlezing:
Filippenzen 2: 12-18
Weerklank 372: 3 en 11
Kinderen naar de Bijbelklas en
Zondagschool
Verkondiging: ‘Werk het uit’dl. 9 Prekenserie Filippenzen
Psalm 25: 2 en 6 OB
Dankgebed en voorbeden
Psalm 138: 4 NB
Zegen
Felicitatie namens de gemeente
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. L.H.Th. Kooij
Piano/Orgel: Hans Biesma
Zang: Ada van der Sluis en Johan Stouten

Welkom en mededelingen
Opwekking 640
Stil gebed, votum en groet
Liedboek 1

Gebed
Schriftlezing: Psalm 131
Verkondiging;
‘rust vinden in je leven’
Psalm 131 DNP
Gebed
Geloofsbelijdenis: Gereformeerd
Kerkboek 161 (staande)
Psalm 149 NB
Zegen

Liederen morgendienst
Weerklank 105
1. Een blijde boodschap, vol van leven,
weerklinkt over het wereldrond:
God schenkt, zoals er staat geschreven,
verlossing en een nieuw verbond.
Het is de liefde van de Vader,
die aan verloren kind’ren denkt.
In zijn genade komt Hij nader:
Hij geeft zichzelf als Godsgeschenk.

3. U, Heiland, willen wij begroeten
van nu aan tot in eeuwigheid!
Ons hart wil U zo graag ontmoeten,
het zij voortaan U toegewijd.
Roep ons en laat ons naar U horen,
leid ons en geef ons volgzaamheid.
Dan loven wij, door U verkoren,
uw liefde, onze zaligheid.

Psalm 105 OB
5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.
2.

Kinderen van de Vader
1. Wij willen samen vieren
dat God van mensen houdt,
en dat Hij in ons midden
zijn rijk van liefde bouwt.

Refrein: Omdat wij kind'ren
van de Vader zijn,
omdat wij kind'ren
van de Vader zijn.

2. Wij willen samen delen
met kind'ren klein en groot,
en net als Jezus geven
aan anderen in nood. Refrein

3. Wij willen samen leven,
als vrienden verder gaan,
en steeds opnieuw vergeven
wie ons pijn heeft gedaan. 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.
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Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan de
kinderen de doop bediend.
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
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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 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 599
1. Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Refrein: Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.

Opwekking 710
2. Zegen hen waar ze in geloof voor leven.
Zegen hen waar ze hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen hen tot in eeuwigheid!
Vader, maak hen tot een zegen; | ga hen niet voorbij.
Regen op hen met uw Geest, Heer, | Jezus, kom tot hen
als de Bron van leven, | die ontspringt, diep in hen.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.
Schriftlezing: Filippenzen 2: 12-18
Aansporing tot heilig leven
12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet
alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn
afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,
13 want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken,
naar Zijn welbehagen.
14 Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen,
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15 opdat

u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God,
smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder
u schijnt als lichten in de wereld,
16 door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met
het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen
en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.
17 Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de
bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen.
18 En u verblijdt zich ook daarover; verblijd u dan met mij.
Weerklank 372
3. Ik vertrouw, dat is geschonken
– niet slechts and’ren maar ook mij –
de vergeving van de zonden
en reeds nu de zaligheid.
Wondre vrijspraak van het kwade:
God heeft naar mij omgezien!
Alles, alles is genade,
is door Christus Zelf verdiend!
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.

11. God heeft mensen afgezonderd
opdat men hier voor Hem leeft,
mensen die nauw zijn verbonden
daar men deel aan Christus heeft.
Al mijn zonden zijn vergeven.
Uit de dood mag ik opstaan.
Dan wacht mij het eeuwig leven,
een gelukvervuld bestaan.

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.

Psalm 138 NB
4. Als, ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven. | De HEER is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden. | Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.
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Liederen avonddienst
Opwekking 640
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer | die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal. | Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan? | U bent mijn schaduw,
U bent er altijd. | Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan, | U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!
Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!
Liedboek 1
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Schriftlezing: Psalm 131
Kinderlijk vertrouwen
1 Een pelgrimslied, van David.
HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots,
ook wandel ik niet in dingen die te groot en
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te wonderlijk voor mij zijn.
2 Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht,
als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder,
mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is.
3 Israël, hoop op de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.
Psalm 131 DNP
1. Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER;
ik kijk niet op een ander neer.
Ik grijp geen grootse dingen aan
die mijn begrip te boven gaan.

2. Ik kies de stilte, doelbewust
en breng mezelf tot diepe rust.
Ik voel me veilig als een kind
dat bij zijn moeder vrede vindt.

3. Ik laat mij dragen vol geduld,
terwijl vertrouwen mij vervult.
Wacht, Israël, zo op de HEER;
verwacht Hem nu en altijd weer.
Gereformeerd Kerkboek 161
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.
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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 samenbracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
Psalm 149 NB
1. Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den HEER verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

2. Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des HEREN wordt geprezen
met het aloude lied der vaadren.
De heilge reien naadren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's HEREN heiligdom.

3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den HEER
verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

4. Gods lof zal in hun lied weerklinken.
En in hun rechterhand zal blinken
een zwaard dat voor de trots der
volken
Gods wrake zal vertolken.
De tirannen die God weerstaan
zullen zij in de boeien slaan.
Zij juichen, nu het bruut geweld
voorgoed wordt neergeveld.

5. Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.
De boze vijand is verslagen.
Prijs 's HEREN welbehagen!
Na het duister der wereldnacht
blinkt de luister van Gods geslacht.
Hemel en aarde stemmen saam
en prijzen 's HEREN naam.
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Mededelingen
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 25 juli
D.V. volgende week zondag zal ds. J. van Langevelde in de beide
diensten voor gaan. De collecten zijn dan bestemd voor kerk, diaconie
en de ICF in Rotterdam
Rooster groepsindeling
Indeling vanaf 4 juli 2021
morgendienst
avonddienst
soort dienst

•
•

04-jul

Groep 2

Groep 1

Zondag

11-jul

Groep 1

Groep 2

Zondag

18-jul

Groep 2

Groep 1

Zondag

25-jul

Groep 1

Groep 2

Zondag

Voor een bezoek aan ons kerkgebouw verzoeken we u om de RIVM
basismaatregelen in acht te nemen.
Wilt u zich voor het eerst aanmelden? Dan bent u van harte welkom!
U kunt uzelf 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 (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.

Vanwege de groepsgrootte wordt u vriendelijk verzocht om tijdig naar
de dienst te komen, zodat iedereen op tijd een plekje kan innemen en
de diensten volgens de planning kunnen starten. Alvast hartelijk dank
daarvoor.
De diensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te vinden
via de website www.cgkzierikzee.nl
Digitale zomerconferentie
Vanaf donderdagavond 22 juli tot en met zondag 25 juli vindt vanuit De
Lichtboog in Houten een digitale conferentie plaats met als thema
“Leven met Jezus”. Zie https://zomerconferentie.new-wine.nl/
Je kunt dit (avond- en ochtend-)programma thuis online volgen, maar
ook in de vorm van een kleine groep om er daarna over na te praten.
Heb je hiervoor belangstelling, meld je dan uiterlijk maandag 19 juli aan
via martkoopman@planet.nl.
Het aantal deelnemers bepaalt de lokatiekeuze in Zierikzee. Informatie
hierover ontvangen de aangemelde deelnemers uiterlijk 21 juli.
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
• zr. J.C. van den Hoek-van der Klooster en haar gezin, nu ze afgelopen
donderdag man, vader en opa hebben begraven
• Karin Volkeri, die erg dankbaar is dat ze veel minder rugklachten heeft

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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