Getijde voor zondag
12 september 2021

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Orgel/Piano: Hans Biesma
Zang: Annelies den Boer
Dwarsfluit: Julia Dorst
Ouderling: Jan van de Velde
Welkom
In memoriam: zr. C. Quist-Boot
Liedboek 293: 1a, 2b
Stil gebed, votum en groet
Liedboek 303: 2 en 5
Leefregel van God
Psalm 51: 8 en 9 OB
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Evangelische Liedbundel 298
1e Schriftlezing: Psalm 116: 9-19
Psalm 66: 5 NB
2e Schriftlezing: Romeinen 12: 1-8
Romeinen 12: 1 NBV
Psalm 50: 11 NB
Kinderen naar de Bijbelklas (3 tot 7 jr.)
Verkondiging: ‘Een offer voor God’
dl. 4 Prekenserie over de eredienst
Weerklank 381: 1 en 3
Dankgebed en voorbeden
Liedboek 321: 1, 2 en 3
Zegen

Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Orgel: Leander de Bruine
Ouderling: André Kik
Welkom en mededelingen
Liedboek 328: 1, 2 en 3
Stil gebed, votum en groet
Psalm 27: 2 en 4 NB
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing:
2 Kronieken 6: 18-21
Catechismus: zondag 46
Psalm 25: 3 en 7 OB
Verkondiging: ‘Bidden zoals Jezus’|
prekenserie over het gebed; dl.2
Opwekking 136
Dankgebed en voorbeden
Psalm 103: 7 OB
Geloofsbelijdenis (staande)
Opwekking 520: 1, 2 en 3
Zegen

1.

BIJ DE DIENSTEN

Vandaag is het Startzondag. We willen samen de Here om een zegen
vragen over de gemeente-aktiviteiten in de komende maanden. In de
hoop - ook dat zullen we in ons gebed verwoorden - dat wat we
gepland hebben ook daadwerkelijk door kan gaan. De ervaringen met
het coronavirus geven ons immers extra het besef dat goede
voornemens toch gedwarsboomd kunnen worden. De preek in de
morgendienst gaat over het motief achter onze woorden en daden, nl.
dat we daarmee een 'offer' brengen aan God. Dat doen we in de
eredienst, maar ook in het alledaagse leven. 's Avonds wil ik verder
gaan met de serie over het gebed. We kunnen daarbij veel van Jezus
leren. Fijne zondag!

ds. Jan van Langevelde
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Liederen morgendienst
Liedboek 293
1a + 2b. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
Liedboek 303
2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Psalm 51 OB
8. HEER’, open Gij mijn lippen door Uw kracht,
zo zal mijn mond Uw lof gestaâg vermelden.
Geen offer kan voor mijne zonden gelden:
behaagd' U dat, straks wierd het U geslacht.
Indien Gij lust in brandend' off'ren hadt,
dan wierd het vuur door mij gewis ontstoken,
ik spaarde dan noch zorg, noch vlijt, noch schat,
maar zou 't altaar van offervee doen roken.
9. Gods offers zijn een gans verbroken geest,
door schuldbesef getroffen en verslagen. | Dit offer kan Uw heilig oog behagen,
't is nooit, o God, van U veracht geweest. | Doe Sion wel, laat om mijn zwaren val
Uw goedheid niet van zijne burg'ren wijken.
Bouw Salem op, laat nooit zijn muur en wal
door Uwe straf voor 's vijands macht bezwijken.
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Evangelische Liedbundel 298
Ik kom Uw heiligdom binnen.
't Voorhangsel ga ik voorbij.
‘k Breng U een offer, een zoete geur,
vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.
't Gaat U alleen om uw eer.
't Reukwerk van mijn lofgezang
stijgt op in uw woning,
ik kniel voor de troon van mijn Koning.
Samen met mijn stem
hef ik ook mijn handen op tot U.
‘t Loflied komt diep uit mijn hart.
Lofprijs, aanbidding,
glorie en kracht komen U toe,
God van 't heelal voor eeuwig;
lofprijs, aanbidding, glorie en kracht komen U toe,
God van 't heelal.
1e Schriftlezing: Psalm 116: 9-19
9 Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE
in de landen der levenden.
10 Ik heb geloofd, daarom spreek ik.
Ík ben zeer verdrukt geweest.
11 Ík zei, in mijn haast:
Alle mensen zijn leugenaars.
12 Wat zal ik de HEERE vergelden
voor al Zijn weldaden, die Hij mij bewees?
13 Ik zal de beker van het heil heffen
en de Naam van de HEERE aanroepen.
14 Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen,
nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.
15 Kostbaar is in de ogen van de HEERE
de dood van Zijn gunstelingen.
16 Och HEERE, voorzeker, ik ben Uw dienaar,
ik ben Uw dienaar, een zoon van Uw dienares;
U hebt mijn boeien losgemaakt.
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Ik zal U een offer van dankzegging brengen
en de Naam van de HEERE aanroepen.
18 Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen,
nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk,
19 in de voorhoven van het huis van de HEERE,
in uw midden, Jeruzalem. Halleluja!
Psalm 66 NB
5. Ik kom met gaven in mijn handen.
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
en brengt U, Heer, de offeranden,
U in benauwdheid toegezegd.
Brandoffers wil ik U bereiden
en zoete geuren op doen gaan.
Ik wil U heel mijn leven wijden:
aanvaard het, neem mijn offer aan.
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,
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;
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hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid;
wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met
blijmoedigheid.
Romeinen 12 NBV
12 1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik
u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te
stellen, want dat is de ware eredienst voor u.
Psalm 50 NB
11. Zo spreekt de Heer; al wie in dankbaarheid
aan Mij het offer van zijn leven wijdt,
houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan.
Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan.
Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren;
Ik zal mijn vrede aan hem openbaren.
Weerklank 381
1. De Zoon van God moest sterven aan het kruis,
tot op het diepst vernederd en verguisd,
hoog tussen d’ aarde en zijn hemels huis
van God verlaten.
Alleen zijn dood, zo bitter bovenmate,
bracht redding aan voor heel ons zondig leven,
heeft aan Gods recht genoegdoening gegeven,
de schuld voldaan.
3. Wij strijden onze strijd nu in zijn kracht:
ons boos begeren is aan ’t kruis gebracht,
begraven wordt de oude mens, zijn macht
heeft hij verloren.
Wij mogen Christus voortaan toebehoren,
Hem toegewijd zo ons gehele leven
met lichaam, ziel als offer aan Hem geven
uit dankbaarheid.
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Liedboek 321
1. O Vader die uw woning sticht
hoog in het ontoegank'lijk licht,
geef onze hand de zekerheid
om in de ontrouw van de tijd
een huis te bouwen dat gewaagt
van uw geduld dat alles draagt.
2. O Christus die met al ons leed
het ware heiligdom betreedt,
Gij, grondsteen, door Godzelf gelegd,
van het gebouw van liefde ͜en recht,
bouwoffer dat aan God behaagt,
wees fundament dat alles draagt.
3. O Geest, Gij mortel van Gods kerk,
hoe ijdel is ons metselwerk,
hoe pover is het offer dat
wij dragen naar de nieuwe stad,
voeg onze harten thans tesaam,
een heilig huis voor Christus' naam.

Liederen avonddienst
Liedboek 328
1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
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Psalm 27 NB
2. Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.
4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht".
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!
Schriftlezing: 2 Kronieken 6: 18-21
18 Maar zou God werkelijk bij de mensen op de aarde wonen? Zie, de
hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit
huis dat ik gebouwd heb!
19 Schenk dan aandacht aan het gebed van Uw dienaar en aan zijn
smeekbede, HEERE, mijn God, door te luisteren naar het roepen en naar
het gebed dat Uw dienaar voor Uw aangezicht bidt.
20 Laten Uw ogen open zijn, dag en nacht, over dit huis, over deze plaats,
waarvan U hebt gezegd dat U daar Uw Naam zou vestigen, om te luisteren
naar het gebed dat Uw dienaar op deze plaats zal bidden.
21 Luister dan naar de smeekbeden van Uw dienaar en Uw volk Israël, die zij
op deze plaats zullen bidden. En U, luister vanuit Uw woonplaats, uit de
hemel, ja luister, en vergeef.
Zondag 46
Vraag: Waarom heeft Christus ons geleerd om God aan te spreken als 'onze
Vader'?
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Antwoord: Direct aan het begin van ons gebed wil Hij in ons het kinderlijk
ontzag en overgave tot God voortbrengen. Hierop moet ons gebed
gebaseerd zijn, want God is door Christus onze Vader geworden. Hij zal ons
datgene, waar wij met een oprecht geloof om bidden, veel minder
weigeren dan aardse vaders ons dingen ontzeggen.
Vraag: Waarom staat erbij: 'Die in de hemelen zijt'?
Antwoord: Wij mogen niet te klein of te aards denken van de hemelse
majesteit van God. Maar wij moeten juist van Zijn almacht alles
verwachten, wat wij voor onze ziel en ons lichaam nodig hebben.
Psalm 25 OB
3. Denk aan 't vaderlijk meêdogen,
HEER’, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriend'lijk' ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Sla de zonden nimmer gâ,
die mijn jonkheid heeft bedreven;
denk aan mij toch in genâ,
om Uw goedheid eer te geven.
Opwekking 136
1. Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.

7. Gods verborgen omgang vinden
zielen, waar Zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
naar Zijn vreêverbond, getoond.
D' ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, Die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.
2. Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen

3. Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.
May my will forever be
evermore Your own.
Never let my heart grow cold. | Never let me go.
Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.
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Psalm 103 OB
7. Geen vader sloeg met groter mededogen
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
dan Isrels HEER’ op ieder, die Hem vreest.
Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten,
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
en dat wij stof van jongs af zijn geweest.
Opwekking 520
1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.
2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.
3. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht,
als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
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Mededelingen
Collecte
De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk en 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 19 september
D.V. volgende week zondag (Jeugdzondag) gaat in beide diensten voor
ds. J. van Langevelde. De avonddienst begint dan om 17.00 uur.
De collecten zijn dan bestemd voor de kerk, diaconie en Stichting Timon.
Rooster groepsindeling
Indeling vanaf 12 september 2021
morgendienst
avonddienst
soort dienst
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.
Uw mail of app moet de volgende informatie bevatten: naam,
wijknummer, telefoonnummer en het aantal personen dat naar de kerk
wil komen.
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De diensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te vinden
via de website www.cgkzierikzee.nl
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.
Ouders Catechisanten
De ouders van de catechisanten worden maandagavond 20 september a.s.
uitgenodigd om kennis te maken met de catecheten. Opgave bij Leen
Moerland via leenbets@zeelandnet.nl
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!
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.
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Vrouwenvereniging Tabitha
A.s. donderdag, 16 september hoopt vrouwenvereniging “Tabitha”
te vergaderen.
De dames die zich voor deze avond hebben opgegeven vragen we
om nr. 3 van “VROUW” mee te nemen.
Thema: “De vrucht van de Geest”. Blz. 28 mei/juni nummer van 2021.
Voor de vergadering van 30 september kunnen leden en gasten zich nog
opgeven.
Deze avond zal hetzelfde thema als dat van 16/09 dragen!
Opgeven kan via tel. 417209 of eenmaart@kpnmail.nl
De vergaderingen starten om 19.30 uur.
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
• de (klein)kinderen van zr. C.Quist-Boot, die morgen hun moeder en oma
moeten begraven; we bidden om kracht en troost voor hen; dat doen we
ook voor zr. Leny Quist en andere naaste familieleden
• Teije de Gast, die afgelopen week met spoed geopereerd werd vanwege
een geperforeerde blindedarm; we bidden dat hij goed mag herstellen
• het kerkelijke winterseizoen; we danken dat we kerk mogen zijn en
bidden om Gods zegen over het kring- en vergaderwerk dat weer opgepakt
wordt
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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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