Getijde voor zondag
28 november 2021

Morgendienst 10.00 uur: Mark de Gast
Avonddienst 18.00 uur: ds. G.J.H. Vogel
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: Mark de Gast
Piano/Orgel: Hans Biesma
Dwarsfluit: Julia Dorst en Annelies den Boer
Zang: Eline de Oude en Johan Stouten
Ouderling: Erwin Flikweert
Welkom en mededelingen
Psalm 105 OB
1. Looft, looft verheugd den HEER’ der heren,
aanbidt Zijn naam en wilt Hem eren!
Doet Zijne glorierijke daân
alom den volkeren verstaan,
en spreekt met aandacht en ontzag | van Zijne wond'ren dag aan dag.
4. Gij volk, uit Abraham gesproten,
dat zoveel gunsten hebt genoten,
gij Jacobs kind'ren, die de HEER’
heeft uitverkoren, meldt Zijn eer!
De HEER’ is onze God, Die d' aard'
alom door Zijn gericht vervaart.

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.

Stil gebed, votum en groet
Psalm 89 OB
1. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.
3. De hemel looft, o HEER’, Uw wond'ren dag en nacht!
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht,
daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen.
Want wie is U gelijk bij al de hemelingen?
En welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,
wie hunner is, o HEER’, met U gelijk te schatten?
2.

Geboden
Lied: Een toekomst vol van Hoop (Sela)
1. In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
Om een toekomst vol van hoop.

2. Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

3. U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
Refrein

4. U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht. Refrein (2x)
Kindermoment
Opwekking voor kids 48
Heel gewoon, heel gewoon.
Niemand had 't zo verwacht.
Geen paleis of 'n dure woning,
wie had dat ooit gedacht.
Door te worden als ’n kind
heel eenvoudig,
door te worden als 'n kind
heel klein,
kon Hij onze Koning worden,
kon Hij de Redder zijn.
Gebed
Schriftlezing: Lucas 1: 5-17 en 57-80
Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper
5 In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van
de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw
behoorde tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet. 3.
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Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk
volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.
7 En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was en zij
beiden op hoge leeftijd gekomen waren.
8 Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van
zijn afdeling was, gebeurde het
9 dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd
aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het
reukoffer te brengen.
10 En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur
van het reukoffer.
11 En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de
rechterzijde van het reukofferaltaar stond.
12 En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel
hem.
13 Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want
uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u
zult hem de naam Johannes geven.
14 En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over
zijn geboorte verblijden,
15 want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterkedrank
zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest
vervuld worden,
16 en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God.
17 En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het
hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen
tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een
toegerust volk gereed te maken.
De geboorte van Johannes de Doper
57 De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een
zoon.
58 En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote
barmhartigheid bewezen had, en verheugden zich met haar.
59 En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te
besnijden en ze wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn
vader,
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maar zijn moeder antwoordde en zei: Nee, maar hij zal Johannes
heten!
61 En ze zeiden tegen haar: Er is niemand in uw familie die die naam
draagt,
62 en zij gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou
worden.
63 En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de
woorden: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen.
64 En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt; en
hij sprak en loofde God.
65 En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, en in heel het
bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken.
66 En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: Wat zal er
toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem.
De lofzang van Zacharias
67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en
profeteerde:
68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk
omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.
69 En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis
van David, Zijn knecht,
70 zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er
door de eeuwen heen geweest zijn,
71 namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van
allen die ons haten,
72 om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan
Zijn heilig verbond,
73 de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te
geven,
74 dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen
zonder vrees,
75 in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.
76 En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden,
want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om Zijn wegen
gereed te maken,
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en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van
hun zonden,
78 door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee
de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft,
79 om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw
van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede.
80 Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in
de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël.
Lofzang van Maria
3. Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaâm
barmhartigheid verwachten;
nu Hij de zaligheid,
voor die Hem vreest, bereidt,
door al de nageslachten.

7. Zijn goedheid klom ten top;
Hij nam Zijn Isrel op
naar 't heil, Zijn knecht beschoren;
gelijk Hij, ons ten troost,
aan Abram en zijn kroost,
voor eeuwig had gezworen.

Kinderen naar de Bijbelklas (3 tot 7 jr.) en zondagsschool
Verkondiging
Lofzang van Zacharia
1. Lof zij den God van Israël,
den Heer’, Die aan Zijn erfvolk dacht,
en door Zijn liefderijk bestel,
verlossing heeft teweeggebracht,
een hoorn des heils heeft opgerecht;
't geen Davids huis was toegezegd, | dat wil Hij ons nu schenken.
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,
door der profeten wijzen mond, | Zich hiertoe aan de vaderen verbond.
2. God had hun tot hun troost gemeld,
hoe Zijn genâ ons redden zou
van onzer haat'ren wreed geweld.
Nu blijkt Zijn onverwrikb're trouw, | nu toont Hij Zijn barmhartigheid,
vanouds den vaad'ren toegezeid; | en dat Hij wil gedenken
aan 't heilverbond, aan dien gestaafden eed,
dien Hij weleer aan Abram deed,
aan Zijn verbond, dat van geen wank'len weet.
6.

4. Dus wordt des Heeren volk geleid
door 't licht, dat nu ontstoken is,
tot kennis van de zaligheid,
in hunne schuldvergiffenis;
die nooit in schoner glans verscheen,
dan nu, door Gods barmhartigheên.
Die, met ons lot bewogen,
om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,
een ster in Jakob op doet gaan,
de zon des heils doet aan de kimmen staan.
Dankgebed en voorbeden
Opwekking 764
1. U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn helper en beschermer,
U, mijn redder en mijn vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

2. Waar uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Refrein: Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.
3. U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied. Refrein
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!

)
) 4x
)
)
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Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon. Refrein
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!

)
) 6x
)
)

Zegen

Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. G.J.H. Vogel
Orgel: Leander de Bruine
Ouderling: Jaap Verkamman
Welkom en mededelingen
Psalm 146 OB
1. Prijs den HEER’ met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal, zolang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k zal, zolang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

3. Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
hij, die door den nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in 't hachlijkst lot
vestigt op den HEER’, zijn God.

Stil gebed, votum en groet
Psalm 51 NB
3. Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid
geboren en in zware schuld gebonden.
Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde,
zie op mij neer in uw barmhartigheid.
Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin,
dat ik in trouw en recht voor U zal leven.
Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin,
hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven.
8.

5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,
geef mij een vaste geest, die diep van binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,
en richt geheel mijn wil op uw gebod,
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.
Gebed
Schriftlezingen: Jesaja 9: 1-6, Galaten 4: 1-7, Mattheüs 1: 18-23
Jesaja 9: 1-6
1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,
over hen zal een licht schijnen.
2 U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot
gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht,
zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt
wanneer men de buit verdeelt.
3 Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel
van hun slavendrijver hebt U verbroken als eens op Midiansdag.
4 Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel,
gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur.
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige
Vader, Vredevorst.
6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen
einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk,
om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.
De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.
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;
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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.
Mattheüs 1: 18-23
De geboorte van Christus
18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn
moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij
samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.
19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij
rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken.
20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere
verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet
bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar
ontvangen is, is uit de Heilige Geest;
21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want
Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken
is door de profeet, toen hij zei:
23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem
de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.
Weerklank 125
1. Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan | wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd, | mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
O neem ze aan als gaven.
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2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voordat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

3. Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Verkondiging: “Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren”
Psalm 90 OB
1. Gij zijt, o HEER’, van d' allervroegste jaren
voor ons geweest een toevlucht in gevaren!
Eer berg en rots uit niet geboren waren,
eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren
van eeuwigheid, o God, Die eeuwig leeft,
zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft!
9. Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken,
en laat Uw werk aan Uwe knechten blijken,
Uw heerlijkheid niet van hun kind'ren wijken,
Uw liefd', Uw macht behoed' ons voor bezwijken.
Sterk onze hand en zegen onze vlijt,
bekroon ons werk en nu en t' allen tijd'!
Dankgebed en voorbeden
Weerklank 121
1. God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

2. Lam dat de zonden draagt,
Lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

3. Licht van de overkant,
fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt, | wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht | valt al de glans der eeuwigheid.

11.

Geloofsbelijdenis (staande)
Weerklank 121
4. Koning der volken,
kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om,
kom, lam dat voor ons bloedt,
kom, licht in overvloed,
kom spoedig, Here Jezus, kom!

5. God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met alle heiligen uw beleid,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

Zegen

Mededelingen
Ziekte ds. J. Oosterbroek
I.v.m. ziekte van de gastpredikant ds. J. Oosterbroek zal in de
morgendienst br. M.A. de Gast een preek lezen en in de avonddienst
hoopt ons voor te gaan ds. G.J.H. Vogel.
Collecte
De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, de diaconie en er is een
extra collecte voor het kinderkerstfeest.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk en kinderkerstfeest).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie)
Zondag 5 december (tweede Advent)
Volgende week hoopt ds. J. van Langevelde in beide diensten voor te
gaan. In de morgendienst vindt de voorbereiding plaats voor de viering
van het Heilig Avondmaal.
De collecten zijn dan bestemd voor kerk en kerkelijke kassen.
Persconferentie vrijdag 26 november
Indien nodig wordt u via het kerkelijk bureau over relevante wijzigingen
in de coronamaatregelen geïnformeerd.
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Rooster groepsindeling
Indeling per 28 november 2021
Morgendienst

Avonddienst

28-nov

Groep 1

Groep 2

05-dec

Groep 2

Groep 1

•

Voor een bezoek aan ons kerkgebouw verzoeken we u om de
RIVM basismaatregelen in acht te nemen.
• De kerkelijke activiteiten kunnen doorgaan mits er 1,5 meter kan
worden aangehouden. Dit laatste geldt niet voor het kinder- en
jeugdwerk < 18 jaar.
• We blijven vooralsnog zingen omdat we in de kerkzaal over
goedwerkende ventilatie beschikken.
• Mondkapjes bij verplaatsingen zijn vooralsnog vrijblijvend, maar
wel goed om te dragen.
• Wilt u zich voor het eerst aanmelden? Dan bent u van harte
welkom! U kunt uzelf dan aanmelden bij de scriba. Bij voorkeur
via de mail: scriba@cgkzierikzee.nl. Aanmelden kan ook
telefonisch of via de App naar 06-19710183
(voorkeur na 18:00 uur).
Onze diensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te vinden
via de website www.cgkzierikzee.nl
Koffieochtend
In verband met de huidige hoge besmettingsgraad en anderhalve meter
maatregel gaat de koffieochtend van a.s. woensdag 1 december NIET
door.
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Zing mee met het projectkoor!
Komende Kerst willen we met een projectkoor een aantal liederen
zingen. We willen o.a. het mooie lied 'For unto us a Child is born' van
Händel zingen. En wellicht nog een lied van Sela.
Voor dit projectkoor zoeken we zangers. Wil jij meezingen? Stuur dan
een berichtje naar Clemens Pronk.
Geef daarin aan welke stem je zingt (sopraan, alt, tenor of bas), of je
voorkeur heeft. De muziek krijg je z.s.m. toegestuurd, met zo mogelijk
geluidsopname, zodat je thuis kan oefenen.
We komen drie keer bij elkaar op zondagmorgen na de dienst. De data
zijn: 5, 12 en 19 december. We zingen in de kerkdienst van
zondagmorgen 2e Kerstdag. Uiteraard oefenen we dan nog een keer
voor de dienst.
Vragen, bel/app of mail
naar Clemens: 06 54222904 | clemenspronk@gmail.com
Namens de liturgiecommissie,
Clemens Pronk
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

Gebedspunten
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
• Geerth de Vries, die verpleegd wordt in hospice Kaaskenshuis en
steeds dichter bij het levenseinde komt
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).
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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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