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Welkom en mededelingen
Opwekking 623
Stil gebed, votum en groet
Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 OB
Leefregel van God
Weerklank 204: 1, 5 en 9
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Evangelische Liedbundel 455
1e Schriftlezing: Galaten 4: 1-7
Psalm 87: 1, 3 en 4 NB
2e Schriftlezing: Romeinen 12: 1-8
Liedboek 320: 1 en 4
Kinderen naar de Bijbelklas (3 tot 7 jr.)
Verkondiging: ‘Veelkleurig en veelvormig’
dl. 3 Prekenserie over de eredienst
Opwekking 797
Dankgebed en voorbeden
Psalm 150: 1 en 3 OB
Zegen

Welkom en mededelingen
Evangelische Liedb. 413: 1 en 4
Stil gebed, votum en groet
Psalm 66: 1 en 3 NB
Gebed
1e Schriftlezing:
Openbaring 8 en 9
2e Schriftlezing:
Mattheüs 24: 32-35
Liedboek 300: 1, 4 en 6
Verkondiging: God spreekt met
één stem
Psalm 68: 10 OB
Dankgebed en voorbeden
Opwekking 832
Geloofsbelijdenis (staande)
Opwekking 354
Zegen
1.

BIJ DE DIENSTEN
Over de eredienst raak je niet snel uitgepraat. En (dus) ook niet
uitgepreekt. Er is zoveel moois over te zeggen. Dat wil ik ook vanmorgen
proberen te doen. In de eerste preek hebben we gehoord hoe bijzonder
het is dat we ons samen op God mogen richten. In de eredienst vindt een
wonderlijke, genadige ontmoeting plaats met Vader, Zoon en Heilige
Geest. Bij die gerichtheid op God in de hemel ziet het oog van het geloof
Jezus als Koning, zittend aan de rechterhand van de Vader. Dat bemoedigt
en geeft vertrouwen, zagen we vorige week. Hij is immers 'de Eerste en de
Laatste'. Zijn Koninkrijk staat vast. Ook vanmorgen zullen we dat horen.
Maar meer dan dat. Want de Bijbel reikt nog andere beelden aan die
vertellen wat er in de eredienst gebeurt. Ook hierin laat God zien hoe
veelkleurig en veelvormig Zijn werk is. En dat helpt ons om de rijkdom van
de eredienst nog intenser te beleven en te vieren. In de avonddienst gaat
ds. J. Rozema voor en ben ik zelf in Goes, de gemeente van mijn jeugd,
zoals u en jij weten. Dat geldt voor collega en naamgenoot Jan overigens
ook enigszins als het over Zierikzee gaat. Goede zondag toegewenst, in
Gods huis en thuis!
ds. Jan van Langevelde
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Liederen morgendienst
Opwekking 623
1. Laat het huis gevuld zijn
met wierook van aanbidding.
Laat het huis gevuld zijn
met de wolk van mijn Geest.
Laat het huis gevuld zijn
met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn
met mijn geur.

2. Want Ik wil komen met mijn Geest
en doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel
waar Ik woon.
Laat mijn leven in je zijn,
Ik maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
door je heen.

3. Laat het huis bekleed zijn
met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn
met gerechtigheid en trouw.
Laat het huis gekleurd zijn
door het bloed van uw Zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn
en schoon.

4. Want U wilt komen met uw Geest
en doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel
waar U woont.
Laat uw leven in ons zijn,
maak ons heilig puur en rein.
Laat het levend water stromen
door ons heen.

5. Heer wij roepen tot U:
‘Kom opnieuw met uw vuur.’
Wij verlangen naar echtheid;
bewerk het diep in ons hart.
6. Heer, wees welkom met uw Geest
en doorwaai nu heel het huis.
Kom en maak het tot een tempel
waar U woont.
Laat uw leven in ons zijn,
maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door ons heen.

)
)
)
) 2x
)
)
)
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Psalm 100 OB
1. Juich aarde, juicht alom den HEER’,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
2. De HEER’ is God. Erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt -en geenszins wijtot schapen, die Hij voedt en weidt,
een volk tot Zijnen dienst bereid.
3. Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem!
4. Want goedertieren is de HEER’,
Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.
Weerklank 204
1. O, Schepper, Geest, woon in uw kerk,
schenk haar het heil van Christus’ werk,
stort hemelgaven in haar uit,
bereid haar toe als reine bruid.
5. Laat U mijn hart een tempel zijn,
maak toch mijn leven nieuw en rein.
Regeer mij door uw levend Woord.
Geleid ook al Gods kind’ren voort.

9. U, Vader, U zij eeuwig eer!
Lof zij U, Christus, onze Heer!
U, Geest, van beiden uitgegaan,
geprezen zij uw grote naam!

4.

Evangelische Liedbundel 455
1. Kijk daar: een metselaar.
Hij bouwt een huis van steen.
Alle stenen netjes naast elkaar,
een huis voor iedereen.
Refrein: Eén voor één, steen voor steen,
muren, deuren en ramen,
één voor één, steen voor steen,
niet alleen, maar
samen vormen zij een huis,
samen, muren deuren en ramen
samen vormen zij een huis,
samen.
2. De Heer bouwt ook zijn huis,
daar zijn wij de stenen van,
Ieder heeft zijn plekje in dat huis,
dat God er wonen kan.
Refrein: Eén voor één, steen voor steen,
muren, deuren en ramen
één voor één, steen voor steen,
niet alleen, maar
samen zijn wij het huis van de Heer,
samen, zoveel verschillende namen,
samen zijn wij het huis van de Heer,
samen.
Samen zijn wij het huis van de Heer,
samen, zoveel verschillende namen,
samen zijn wij het huis van de Heer,
samen.
Amen
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1e Schriftlezing: Galaten 4: 1-7
Niet langer slaaf, maar kind
1 Ik zeg echter: Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in
niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles;
2 maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader
van tevoren heeft bepaald.
3 Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven
onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld.
4 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit,
geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,
5 om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming
tot kinderen zouden ontvangen.
6 Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon
uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!
7 Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent,
dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.
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 met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".
2e Schriftlezing: Romeinen 12: 1-8
Leven voor God
1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw
lichamen aan God te wijden als een levend offer,
6.

heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd
door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat
de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger
te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid,
naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.
4 Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle
dezelfde functie hebben,
5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk
leden van elkaar.
6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is
gegeven:
7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het
dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen;
8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid;
wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met
blijmoedigheid.
Liedboek 320
1. Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

4. De Heil'ge Geest geeft taal en
teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Opwekking 797
1. U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
7.

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Refrein: Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
3. U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn. Refrein
Psalm 150 OB
1. Looft God, looft Zijn naam alom,
looft Hem in Zijn heiligdom,
looft des HEEREN grote macht
in den hemel Zijner kracht;
looft Hem om Zijn mogendheden,
looft Hem naar zo menig blijk
van Zijn heerlijk koninkrijk
voor Zijn troon en hier beneden!

3. Looft God naar Zijn hoog bevel
met het klinkend cimbelspel,
looft Hem op het schel metaal
van de vrolijke cimbaal,
looft den HEER’, elk moet Hem eren!
Al wat geest en adem heeft,
looft den HEER’, Die eeuwig leeft,
looft verheugd den HEER’ der heren!

Liederen avonddienst
Evangelische Liedbundel 413
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.
8.

4. Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem. Refrein
Psalm 66 NB
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

3. Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

Openbaring 8
Opening van het zevende zegel
1 En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de
hemel van ongeveer een half uur.
2 En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden
zeven bazuinen gegeven.
3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het
altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij
dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de
troon zou leggen.
4 En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit
de hand van de engel op tot vóór God.
5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar
en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen,
bliksemstralen en een aardbeving.
Zeven engelen met zeven bazuinen
6 En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich
gereedmaken om op de bazuin te blazen.
7 En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur,
vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het
9.

derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.
8 En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg,
die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee
werd bloed.
9 En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf.
En het derde deel van de schepen verging.
10 En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de
hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren
en op de waterbronnen.
11 En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren
veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het
bitter was geworden.
12 De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd
getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren,
zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een
derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.
13 En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een
luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de
overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen
blazen.
Openbaring 9
De vijfde engel
1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op
de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond
gegeven.
2 En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als
rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door
de rook van de put.
3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht
gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.
4 En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan
het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar
alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd
hadden.
5 En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te
pijnigen, vijf maanden lang.
10.

Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een
mens steekt.
6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden.
En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen
wegvluchten.
7 En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog
gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud,
en hun gezichten leken op gezichten van mensen.
8 En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden
van leeuwen.
9 En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was
als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen.
10 En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan
hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te
brengen, vijf maanden lang.
11 En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is
in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.
12 Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.
De zesde engel
13 En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier hoorns van
het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen.
14 Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los
die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.
15 En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid
gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het
derde deel van de mensen zouden doden.
16 En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal
tienduizend, en ik hoorde hun aantal.
17 En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze
hadden vuurrode en blauwe en zwavelkleurige borstharnassen. En de
hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond
kwam vuur, rook en zwavel.
18 Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het
vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam.
19 Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten
zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe.
11.

20

En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood,
bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen
aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die
niet kunnen zien, horen of lopen.
21 Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht
en het plegen van diefstal.
Mattheüs 24: 32-35
De uitspruitende vijgenboom
32 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt
en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.
33 Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is,
voor de deur.
34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze
dingen gebeurd zijn.
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen
zeker niet voorbijgaan.
Liedboek 300
1. Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

4. Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

6. Van die dag kan niemand weten, | maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten, | gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden, | komt voor eens en komt voor goed!
Psalm 68 OB
10. Geloofd zij God met diepst ontzag! | Hij overlaadt ons dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen. | Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit | dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil, | Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven. | Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood, | volkomen uitkomst geven.
12.

Opwekking 832
1. Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw
stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

Refrein:
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote
Naam.
Jezus, Overwinnaar!

2. U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt
neer.
Naam boven alle namen, Hoogste
Heer.
3. De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je
prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

4. De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. Refrein 2x
Naam boven alle namen. | Naam boven alle namen. | Naam boven alle
namen.
Opwekking 354
Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God.
1 Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God.
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2 Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer! Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God.
3 Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God.
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Mededelingen
Collecte
De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, de diaconie en het
evangelisatiewerk.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk, evangelisatie).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie).
Zondag 12 september
D.V. volgende week zondag (Startzondag) gaat in de beiden diensten ds. J.
van Langevelde voor. De collecten zijn dan bestemd voor de kerk en de
kerkelijke kassen.
Rooster groepsindeling
Indeling vanaf 5 september 2021
morgendienst
avonddienst
soort dienst
5-sept
Groep 1
Groep 2
Zondag
12-sept

Groep 2

Groep 1

Zondag

19-sept

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. Bij voorkeur via de mail:
scriba@cgkzierikzee.nl. Aanmelden kan ook telefonisch of via de App
naar: 06-19710183.
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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.

De diensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te vinden via
de website www.cgkzierikzee.nl
Overgang
Met attestatie zijn br. P. Raven en zr. H.K.J. Raven-Slot vanuit onze
gemeente overgegaan naar de CGK van Hoogeveen.
Deltacontact
In het Deltacontact van september staat een verkeerde startdatum van het
kerkelijk seizoen vermeld. De start vindt plaats op D.V. 12 september (in
plaats van 5 september).
Een week later, D.V. 19 september, hopen we de jaarlijkse Jeugdzondag te
houden.
Dagboek Goede Moed
In de hal van de kerk kunt u zich door middel van een lijst inschrijven voor
het nieuwe Bijbelse dagboek Goede Moed. U kunt zich hiervoor ook digitaal
aanmelden door een email naar koster@cgkzierikzee.nl te sturen. Graag
voor 1 oktober met uw naam en adres. De prijs is 10 euro en kunt u
overmaken naar CvB = NL52 RABO 0108.6329.11 t.n.v. Dagboek Goede
Moed 2022.
N.B. 75-plussers uit de gemeente ontvangen het dagboek in ieder geval en
hoeven zich dus niet in te schrijven.
Belijdeniscatechese
De eerste jongeren die graag (weer) mee willen doen hebben zich al
aangemeld! Hopelijk volgen er nog een stel. Jij misschien wel! Ik wil je
bemoedigen om er goed over na te denken en ervoor te bidden als je nog
aarzelt. Je mag het natuurlijk ook met mij bespreken: waar we het over
gaan hebben, hoe we de ontmoetingen invullen, wat er van je verwacht
wordt etc. Meld je aan of anders: voel je vrij om contact te zoeken. Je kunt
mij bellen via 0627001847 of mailen naar predikant@cgkzierikzee.nl. NB:
de eerste avond is gepland op donderdag 23 september in de kerk,
aanvang 20.30 uur. Welkom!
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Muzikaal Talent Event
Laten we God eren met muziek en zang! Save the date, zangers en
muzikanten: jullie zijn welkom op vrijdagavond 8 oktober op een nieuw
Muzikaal Talent Event. Deze avond zullen we d.m.v. een workshop een
aantal mooie liederen oefenen voor de morgendienst van zondag 10
oktober (meedoen zonder uitvoeren mag ook!).
Meer info en opgeven vóór 24 september via: lydiaflikweert@live.nl.
Heeft u een mededeling voor op het Getijde? Geef dit voor donderdag
18.00 uur door aan de scriba;
email: scriba@cgkzierikzee.nl / tel. 06-19710183

Gebedspunten
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
• Zr. C.Quist-Boot; ze is vorige week opgenomen in het Buurtzorgpension,
omdat haar lichamelijke krachten afgenomen zijn en dit zorgen geeft
• Martin en Marjolein Bienefelt, die op maandag 30 augustus 25 jaar
getrouwd waren en de HERE daar samen met hun kinderen dankbaar voor
zijn
• de kinderen en jongeren die vanaf deze week weer aan een nieuw
schooljaar gaan beginnen; we bidden dat corona niet opnieuw de
leerlingen, leerkrachten en ook het onderwijsprogramma onder te grote
druk zet
• Israël, dat in de maand september de najaarsfeesten viert
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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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