Getijde voor zondag
1 augustus 2021

Morgendienst 10.00 uur: ds. C.J. v.d. Boogert
Avonddienst 18.00 uur: ds. C.J. v.d. Boogert

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. C.J. v.d. Boogert
Piano: Eveline de Waard
Viool: Jette de Bruine
Zang: Ada v.d. Sluis en Roselie Biesma
Ouderling: Joël Eichler
Welkom en mededelingen
Lied: Wees stil (Sela)
1 Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
2 Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
3 Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
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Stil gebed, votum en groet
Psalm 89 NB
1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.
7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.
Geboden: Ex. 20: 1–7 en Luk. 10: 25–29
Joh. de Heer 149
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein
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Kindermoment
Evangelische Liedbundel 422
1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

2 Als je geen antwoord geeft op
verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Refrein

Refrein
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
3 Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die
vis,
uit liefde deelde met velen.
Refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:
Refrein
Gebed
Schriftlezing:
Genesis 1: 1
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
Psalm 115: 12 – 16
12
De HEERE heeft aan ons gedacht: Hij zal zegenen,
Hij zal het huis van Israël zegenen, Hij zal het huis van Aäron zegenen.
13
Hij zal zegenen wie de HEERE vrezen, de kleinen met de groten.
14
De HEERE zal u meer en meer zegenen, u en uw kinderen.
15
U bent gezegend door de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
16
De hemel, de hemel is van de HEERE, maar de aarde heeft Hij aan de
mensenkinderen gegeven.
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Mattheus 25: 31 - 40
Het laatste oordeel
31
Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de
heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn
heerlijkheid. 32En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden,
en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de
bokken scheidt. 33En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten,
maar de bokken aan Zijn linkerhand.
34
Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn:
Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u
bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.
35
Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u
hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij
gastvrij onthaald. 36Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek
geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij
gekomen. 37Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere,
wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig
en te drinken gegeven?
38
Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij
onthaald, of naakt en hebben U gekleed?
39
Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U
gekomen? 40En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u:
voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan
hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.
Kinderen naar de Bijbelklas (3 tot 7 jr.)
Tekst: Mattheus 25: 40
Verkondiging: ‘Geroepen om naaste te zijn!’
Psalm 138 OB
3 Dan zingen zij, in God verblijd, | Aan Hem gewijd,
Van 's HEEREN wegen;
Want groot is 's HEEREN heerlijkheid, | Zijn Majesteit
ten top gestegen;
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, | Op hen het oog,
Die need'rig knie - len; | Maar ziet van ver met gramschap aan
Den ijd'len waan | Der trotse zielen.
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4 Als ik, omringd door tegenspoed, | Bezwijken moet,
Schenkt Gij mij leven;
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, | Uw rechterhand
Zal redding geven.
De HEER is zo getrouw, als sterk; | Hij zal Zijn werk
Voor mij volen - den, | Verlaat niet wat Uw hand begon,
O Levensbron, | Wil bijstand zenden.
Dankgebed en voorbeden
Psalm 121 OB
1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

2 De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

Zegen

6

Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. C.J. v.d. Boogert
Organist: Leander de Bruine
Ouderling: Erwin Flikweert
Welkom en mededelingen
Opwekking 277
1 Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.

2 Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

3 Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 67 OB
1 D' algoede God zij ons genadig,
en zegen' ons met overvloed;
Hij doe Zijn aangezicht gestadig
ons lichten, en Hij zij ons goed;
opdat elk genegen
zich aan Uwe wegen
op deez' aarde wenn';
en de blinde heiden,
nu van God gescheiden,
eens Uw heil erkenn'.

2 De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaâm.
De landen zullen zich verblijden,
en juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hunne zaak beslechten,
in rechtmatigheid;
volken op deez' aarde,
die Uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing:
Genesis 1: 26 en 27
26
En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze
gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels
in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende
dieren die over de aarde kruipen!
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27

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep
Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
Genesis 3: 14 – 24
14
Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent
u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld!
Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.
15
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen
uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,
en u zult Het de hiel vermorzelen.
16
Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer
groot maken; met pijn zult u kinderen baren.
Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.
17
En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw
vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag
daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt;
met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;
18
dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van
het veld eten.
19
In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de
aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent;
want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.
20
En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle
levenden is.
21
En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van
huiden en kleedde hen daarmee.
22
Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons,
omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken
en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou
leven!
23
Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de
aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
24
Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de
cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de
weg naar de boom des levens te bewaken.
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Psalm 133 OB
1 Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.
2 Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen,
Zijn baard en klederzoom doortrekt;
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
En op zijn bergen nedervloeit.
3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.
Tekst: Genesis 3: 20
Verkondiging: ‘Ik ken u bij name!’
Opwekking 770
1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
2 Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
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Refrein
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
4 O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Refrein
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Dankgebed en voorbeden
Psalm 100 NB
2 Roept uit met blijdschap: “God is Hij.
Hij schiep, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.”
Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 100 NB
4 Want God is overstelp[end goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw
Zegen
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Mededelingen
Rooster groepsindeling
Indeling vanaf 25 juli 2021
morgendienst

avonddienst

soort dienst

25-jul

Groep 1

Groep 2

Zondag

01-aug

Groep 2

Groep 1

Zondag

08-aug

Groep 1

Groep 2

Zondag

15-aug

Groep 2

Groep 1

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 ben u van harte welkom!
U kunt uzelf aanmelden bij de scriba. Bij voorkeur via de mail:
scriba@cgkzierikzee.nl. Aanmelden kan ook telefonisch of via de App
naar: 06-21396841.
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.
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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, kerkelijke kassen).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie).
Zondag 8 augustus
D.V. volgende week zondag zal ds. J. van ‘t Spijker in de beide diensten
voor gaan.
De collecten zijn dan bestemd voor de kerk, de diaconale collecte zal
bestemd worden voor de noodhulp in Limburg (zie voor meer informatie
hieronder).
Een bericht van ds. Erjan van der Linde
Als diaconaal bureau kregen we diverse vragen rond de watersnood in
Limburg. Wiens diaconale hart gaat niet uit naar de getroffenen met de
vraag: wat kunnen we doen?
Er is inmiddels divers overleg geweest met deze uitkomst:
• de schade wordt nu opgenomen; wegen, huizen en (boeren)bedrijven
hebben grote schade opgelopen. De impact van dit alles is op de
mensen groot: de spanning van het wassende water, de evacuatie,
persoonlijke bezittingen die verloren zijn gegaan en honderden
gezinnen die voorlopig niet terug kunnen naar hun huis.
• veel risico’s zullen zijn afgedekt door verzekeringen; verder heeft de
overheid het gebied tot rampgebied verklaard en zal financieel helpen,
mochten verzekeringen niet afdoende zijn; er zullen ook zeker mensen
tussen wal en schip geraken.
Het zal ieder duidelijk zijn dat de impact van dit alles op de mensen
enorm is.
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De kleine CGK Bunde/Meerssen (vlakbij Maastricht) wil in de naam van
Jezus Christus getroffenen helpen met kleine pakketten met
voedsel/bijbels dagboek/hartelijke groet als hart onder de riem en een
financiële ondersteuning via lokale initiatieven voor mensen die tussen
wal en schip dreigen te raken en hulp bij schade die naderhand nog
komt.
Indien u/jij of uw/jouw gemeente hieraan wilt/wil bijdragen kan dat
door het overmaken van een gift op het banknummer van deze kerk:
NL37 INGB 0006 5717 83 t.n.v. Chr. Gemeente Bunde Meerssen. Onder
vermelding van: Noodhulp Limburg.
Zeker wordt uw/jouw gebed gevraagd voor alle getroffenen, de
gemeente Bunde/Meerssen en alle hulpverleners die in het rampgebied
werkzaam zijn!
Als diaconaal bureau ondersteunen we de hulp die gegeven wordt
vanuit de gemeente van Bunde/Meerssen.
Op D.V. 8 augustus zal de Diaconale collecte bestemd zijn voor de
noodhulp in Limburg. Van harte bij u aanbevolen!
Afwezigheid ds. J. van Langevelde
Ds. J. van Langevelde heeft vakantie tot en met zaterdag 21 augustus. U
en jij wordt gevraagd bij ziekte, verzoek om voorbede of dankzegging
contact op te nemen met uw wijkouderling of via de 2e voorzitter, br.
Peter Legemate (0111-450531) of andere leden van de kerkenraad.
Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00
uur door aan de 2e scriba. Tel. 06-21396841 scriba@cgkzierikzee.nl
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Gebedspunten
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
• zr. M. Quant - van Burg, haar gezin en verdere familie, gisteren is haar
schoondochter Mia overleden. Dinsdag zal zij begraven worden.

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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