Getijde voor zondag

24 oktober 2021

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. J. van Langevelde
1.

Bij de diensten
Na de zomervakantie hebben we in zes preken de bijzondere plaats en
functie van de zondagse eredienst verkend. Het hart daarvan is niets
minder dan dat we in Zijn huis dichtbij God mogen zijn. In de eredienst
vindt een wonderlijke, genadige ontmoeting met de Drieënige God
plaats. Dat brengt ons ook dichtbij Koning Jezus, die in de hemel aan de
rechterhand van Zijn Vader zit (en als het nodig is gaat staan als Zijn
kinderen Hem bijzonder nodig hebben, zagen we). Een geruststellend
idee dus. Temeer omdat Hij 'de Eerste en de Laatste' is. Zijn Koninkrijk
dus blijvend is. De ontmoeting met Vader, Zoon en Heilige Geest in de
eredienst wordt in de Bijbel veelkleurig en veelvormig beschreven. We
zijn niet alleen op audiëntie bij de Koning. We mogen ook de
ontspanning kennen omdat we als gezin van de Vader bij elkaar zijn; en
zijn daarom blij dat we sámen het lichaam van Christus en de tempel
van de Heilige Geest vormen, waarin we met elkaar onze gaven tot eer
van God in mogen zetten. Daarmee brengen we een 'offer' aan God. Dat
verbindt de eredienst ook met wat we zeggen en doen in het alledaagse
leven. De Bijbel wijst ons daarbij de weg. Daarom staat het Woord van
God centraal in de eredienst. Maar het beperkt zich niet tot een dienst
van Woord en gebed. Ook de psalmen, lofzangen en geestelijke liederen
hebben hun functie en kracht. Daarom zijn we zo blij dat het sinds twee
weken weer kan en mag: samen zingen tot Gods eer! Dit alles heeft ook
iets van een voorproefje. Dat zien we vanmorgen. We laten ons door
Johannes met een visioen meenemen naar de hemel. Daar krijgt de
eredienst haar volmaakte vorm en inhoud. Mooier en bemoedigender
kunnen we de prekenserie niet afsluiten!
In de avonddienst staan we stil bij het gebed dat 'Gods wil geschiede'
(Onze Vader) en dat we daarom 'onze eigen wil verzaken' (Catechismus).
Genoeg stof om over na te denken... Ik wens u en jou een gezegende
zondag! In Gods huis en thuis.
ds. Jan van Langevelde
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano/Orgel: Hans Biesma
Cornet: Roselie Biesma
Zang: Annelies den Boer en Hans Boot
Ouderling: Nico Cats
Welkom en mededelingen
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!
Stil gebed, votum en groet
Psalm 89 OB
7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort,
zij wand'len, HEER’, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort,
zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden!
Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen in ’t lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.
8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht!
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Koning is van Isrels God gegeven.
Leefregel van God
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Psalm 51 NB
1. Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.
Door eigen schuld verzink ik in de nacht.
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,
reinig mij door uw diepe mededogen.
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.
4. Voltrek de reiniging en raak mij aan
met bloed en hysop, dan ben ik genezen.
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond,
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen,
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond.
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Evangelische Liedbundel 475
Wij zullen opstaan en met Hem meegaan,
straks als Jezus terugkomt.
Wij zullen opstaan en met Hem meegaan
als Jezus komt.
Blijf niet treuren, zit niet bij de pakken neer.
Sikkeneuren helpt je toch niet meer.
't Zal gebeuren, dan komt de Heer, de Heer,
Wij zullen opstaan en met Hem meegaan,
straks als Jezus terugkomt.
Wij zullen opstaan en met Hem meegaan
als Jezus komt.

4.

1e Schriftlezing: Openbaring 5: 6-14
Het Lam opent de boekrol
6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te
midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven
hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die
uitgezonden zijn over heel de aarde.
7 En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van
Hem Die op de troon zat.
8 En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de
vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een
citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de
heiligen.
9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de
boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en
hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en
natie.
10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en
wij zullen als koningen regeren over de aarde.
11 En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon,
van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg
tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.
12 En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om
de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid
en dankzegging.
13 En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de
zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon
zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de
kracht in alle eeuwigheid.
14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen
wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.
Liedboek 476
5. Levensvorst, U loven de geslachten, | en tot uw verborgen tijd
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, | 't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven, | tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.
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2e Schriftlezing: Openbaring 7: 9-17
De heerlijkheid van hen die verdrukt werden
9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle
naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam,
bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.
10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op
de troon zit, en van het Lam!
11 En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier
dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en
aanbaden God,
12 en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de
dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle
eeuwigheid. Amen.
13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die
bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan
gekomen?
14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen
zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden
gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het
Lam.
15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in
Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.
16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of
enige hitte zal hen treffen.
17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en
zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen
van hun ogen afwissen.
Weerklank 244 (wisselzang)
1. (allen)Voor alle heiligen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! | Halleluja, halleluja!
2. (vrouwen) Gij was hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. | Halleluja, halleluja!
6.

3. (mannen) Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. | Halleluja, halleluja!
4. (vrouwen)Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. | Halleluja, halleluja!
5. (mannen) Lang valt de tijd en zwaar is ons geding,
bang is de strijd en vol vertwijfeling,
dat ons de zege bijna nog ontging. | Halleluja, halleluja!
8. (allen) Maar een oneindig glorierijker dag
staat nog te wachten als op uw gezag
heel ’t heir der Heil’gen tot U naadren mag. | Halleluja, halleluja!
Kinderen naar de Bijbelklas (3 tot 7 jr.) en zondagsschool
Verkondiging: ‘Hemelse eredienst’- serie over de eredienst dl.7 (slot)
Weerklank 189
1. Kroon Hem met koningskroon,
het Godslam op zijn troon!
Het hemels loflied overwint
in lofzang voor de Zoon.
Ontwaak, mijn ziel, en zing
van Hem die voor mij stierf.
Ik prijs Hem als mijn eeuw’ge vorst
die ’t heil voor mij verwierf!

2. Kroon Hem, de Zoon van God
gezeten op zijn troon!
En elk die volgt, waar Hij eens ging,
kroont Hem als mensenzoon.
Die onze nood begreep,
de last die ons bezwaart;
en alle schuld gedragen heeft.
Tot rust komt heel de aard’.

4. Kroon Hem, die liefde is,
Hem die zijn wonden toont,
ook nu Hij hoog verheven is
en aan Gods zijde troont.
Zijn glorie is te groot,
verblindend voor het oog.
De eng’len buigen zich terneer
voor Hem die troont omhoog.

5. Kroon Hem, de vredevorst.
Zijn koninkrijk breekt aan!
De oorlog wijkt van pool tot pool,
zijn vrede breekt zich baan.
De hooggelegen stad
weerspiegelt dan zijn licht.
Daar zingen volken straks zijn eer
in kleurrijk lofgedicht.
7.

Dankgebed en voorbeden
Opwekking 665
1. Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag
dat U terugkomt op een wolk
en dat U kijkt met ogen,
stralend als de zon.

2. Ooit zal het zo zijn,
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn,
als we komen in die stad,
dat de Vader onze tranen wist.

Refrein: Tot aan die dag
wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag
wil ik horen wat U zegt
en uw woorden tot mij nemen,
als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag!
Ooit zal het zo zijn,
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn,
als we komen in die stad,
dat de Vader onze tranen wist Refrein
Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Organist: Leander de Bruine
Ouderling: Jan van de Velde
Welkom en mededelingen
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.
Stil gebed, votum en groet
Opwekking 222
1. Doorgrond mijn hart,
en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m'en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg,
die 'k ga niet goed voor mij?
Leid m' op de eeuw'ge weg, Heer,
maak mij vrij!

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.

3. Zie Heer, hier ben 'k,
maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart,
vernieuw het, doe het nu.
Verbreek mijn wil,
maak m' ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.

Gebed
Schriftlezing: Psalm 25
Gebed om bescherming en vergeving
1 Een psalm van David.
Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op,
2 mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden,
laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.
3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd;
beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.
4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.
9.

5

Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil;
U verwacht ik de hele dag.
6 Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid,
want die zijn van eeuwigheid.
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen;
denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid, omwille van Uw
goedheid, HEERE.
8 Goed en waarachtig is de HEERE, daarom onderwijst Hij zondaars in de
weg.
9 Hij leidt zachtmoedigen in het recht, Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.
10 Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw
voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.
11 Omwille van Uw Naam, HEERE, vergeef mijn ongerechtigheid, want
die is groot.
12 Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de
weg die hij moet kiezen.
13 Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten.
14 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen,
Zijn verbond maakt Hij hun bekend.
15 Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE,
want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
16 Wend U tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en
ellendig.
17 De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt,
bevrijd mij uit mijn angsten.
18 Zie mijn ellende en mijn moeite, neem weg al mijn zonden.
19 Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk, zij haten mij met een
dodelijke haat.
20 Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot
U heb ik de toevlucht genomen.
21 Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht U.
22 O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.
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Catechismus: zondag 49;
Tekst zondag 49 HC
Vraag 124: Wat is het derde wat de Heere Jezus ons leert bidden?
Antwoord: 'Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde'.
Dat betekent: geef dat wij allemaal onze eigen wil loslaten
en zonder tegenspreken gehoorzaam zijn aan Uw wil.
Want alleen wat U wilt, is goed.
Zodat iedereen zijn taak net zo graag en trouw mag uitvoeren,
als de engelen in de hemel dat doen
Psalm 25 OB
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.

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.

Verkondiging: ‘Als God het wil…- leerdiensten over het gebed, dl.4
Gebed des Heren: 1, 2, 3 en 4
1. O allerhoogste Majesteit,
Die in het rijk der heerlijkheid
de heem'len hebt tot Uwen troon,
wij roepen U, in Uwen Zoon,
Die voor ons heeft genoeg gedaan,
als onzen Vader need'rig aan.

2. Geheiligd word' Uw naam; ai, geef,
dat elk, waar hij op aarde leev',
dien Vadernaam erkennen moog',
Uw deugden roeme hemelhoog;
dat elk, als kind aan U gelijk',
en in zijn doen Uw beelt'nis blijk'.

3. Uw koninkrijk koom' toch, o Heer’;
ai, werp den troon des satans neer;
regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
en d' aarde met Uw vrees vervuld,
totdat G' Uw rijk volmaken zult.

4. Uw wil geschied', Uw wil alleen,
als in den hemel, hier beneên;
Uw wil is altoos wijs en goed;
't is majesteit, al wat Gij doet;
dat ieder stil daarin berust',
en Uw bevelen doe met lust.

Dankgebed en voorbeden
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Gezongen Geloofsbelijdenis (staande):
Weerklank 306
1. ’k Geloof in God – Hij is de Vader, 2. die, van de Heil’ge Geest ontvangen,
almachtig Koning op zijn troon,
als mens geboren uit een maagd,
Schepper van hemel en van aarde – onder Pilatus heeft geleden,
en in zijn eengeboren Zoon,
voor onze schuld werd aangeklaagd,
die ik als mijn Verlosser eer,
stierf aan het kruis, lag in het graf,
in Jezus Christus, onze Heer,
diep in de dood daalde Hij af.
3. ’k Geloof dat Hij ten derde dage
is opgestaan vanuit de dood
en naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechterhand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal.

4. Ook wordt de Geest door mij beleden,
’k geloof één kerk die God ons geeft,
ware gemeenschap van de Heil’gen,
dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt
en dat ik leef in eeuwigheid.

Zegen
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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 31 oktober
Volgende week zondag zal ds. H.J. Th. Velema voorgaan in beide
diensten. De collecten zijn dan bestemd voor de kerk en de diaconie.
Versoepelingen
Aanmeldingen voor diensten zijn niet noodzakelijk. U bent weer van
harte welkom om de beide zondagse erediensten te bezoeken!
De onderstaande basismaatregelen blijven van kracht in ons
kerkgebouw.

Mannenvereniging
Morgenavond 25 oktober hoopt de mannenvereniging weer te
vergaderen. We hopen dan met elkaar te spreken over "Leviticus", na
een inleiding van br. C. van de Sluis. We beginnen om 19:30 uur in de
consistorie. Naast de leden zijn ook gasten weer van harte welkom!
Vrouwenvereniging
Donderdag, 28 oktober hoopt vrouwenvereniging 'Tabitha' weer in volle
samenstelling samen te komen; voor 't eerst na lange tijd. Daar zijn we
blij om.
Van harte nodigen we leden en gasten uit voor deze avond, die om
19.30 uur aanvangt.
Thema: 'Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven!', uit "Vrouw" nr.6,
2020.
13.

Gasten kunnen desgewenst vooraf een copie van dit onderwerp
ontvangen.
Afwezig
Ds. J. van Langevelde is vanwege vakantie van maandag 25 oktober tot
en met zondag 31 oktober afwezig. 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.

Onze eigen CGK Zierikzee-app is er!
Hij is te vinden in de AppStore en in de
Google PlayStore.
Zoek op 'CGK Zierikzee'.
Of gebruik de QR-code hiernaast.
In de komende weken hoort u en jij meer over
de gebruiksmogelijkheden.
Download 'm alvast en maak een eigen
account aan.
'meer dan 200 gemeenteleden hebben de app op hun
telefoon gezet!'
Voor alle toekomstige zaken die hier vermeld staan geldt Deo volente.
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
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Gebedspunten
• zr. Hanneke Biesma, die afgelopen donderdag een heupoperatie
onderging
• de vervulling van de vacatures in de kerkenraad
Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de
zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag
doorgeven 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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