Getijde voor zondag
9 januari 2022

EN U

Morgendienst 10.00 uur: ds. L.J. Koopman
Middagdienst 15.30 uur: ds. L.J. Koopman

1.

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J. koopman
Piano/Orgel: Clemens Pronk
Klarinet: Ada van de Velde
Dwarsfluit: Annelies den Boer
Zang: Ada van der Sluis en Hans Boot
Ouderling: Pieter van der Stoep
Welkom
In memoriam: Rien de Bruijne
Psalm 146 OB
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 139 NB
1. HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Geboden
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.

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.
4. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
5. Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

)
) 2x

Gebed
Kindermoment
Weerklank 249
1. Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
2. Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja. Refrein

Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
3. Bid en u zal gegeven zijn,
zoekt en u zult het zien,
klop en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja. Refrein

Schriftlezing; Johannes 1: 35-52
De eerste discipelen
35 De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn
discipelen.
3.

36

En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!
de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus.
38 En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Hij tegen hen:
39 Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen:
Meester), waar woont U?
40 Hij zei tegen hen: Kom en zie! Zij kwamen en zagen waar Hij woonde
en bleven die dag bij Hem. En het was ongeveer het tiende uur.
41 Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van
Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren.
42 Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij
hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus.
43 En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon,
de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt
met Petrus.
37 En

Filippus en Nathanaël
44 De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus
en zei tegen hem: Volg Mij.
45 Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus.
46 Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden
over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten,
namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth.
47 En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen?
Filippus zei tegen hem: Kom en zie.
48 Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie,
werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is.
49 Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en
zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom
was, zag Ik u.
50 Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van
God, U bent de Koning van Israël.
51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik
zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan
deze.
52 En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen:
Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God
opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.
4.

Liedboek 476
1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Isrels oude dagen,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël!
4. Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.
Preek: Jezus zien;

1. Jezus ziet mensen
2. Mensen zien Jezus.

Op Toonhoogte 268
1. Dank U mijn Vader voor al uw genade,
die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,
door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.
Refrein: Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

5.

2. Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien
van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,
geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg. Refrein
3. Niets houdt mij tegen mij over te geven,
aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde
draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef! Refrein 2x
Dankgebed en voorbeden
Opwekking 58
1. Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

)
) 2x
)

2. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

)
) 2x
)

3. Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

)
) 2x
)

4. Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

)
) 2x
)

Zegen

6.

Middagdienst 15.30 uur
Voorganger: ds. L.J. Koopman
Orgel: Leander de Bruine
Cornet: Roselie Biesma
Zang: Mirjam Bil en Mark de Gast
Ouderling: Jan van de Velde
Welkom en mededelingen
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.
4. Want goedertieren is de HEER’,
Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.
Stil gebed, votum en groet
Opwekking 689
1. Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw Woord, plant het diep in ons
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
2. Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

7.

3. Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

)
)
) 2x
)

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
Gebed
Schriftlezing; Psalm 25
Gebed om bescherming en vergeving
1Een 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.
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.
8.

13

Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten.
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.
14 Vertrouwelijk

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.

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.
Preek: Heer, leer mij Uw weg
9.

Opwekking 687
1. Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.

4. Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus heel )
mijn weg gelopen heeft.
) 2x

Dankgebed en voorbeden
Psalm 17 OB
3. Ik zet mijn treden in Uw spoor,
opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Wil mij voor struikelen bevrijden,
en ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
omdat G', o God, mij altoos redt.
Ai, luister dan naar mijn gebed
en neig Uw oren tot mijn klachten!

8. Maar - blij vooruitzicht, dat mij streeltik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.

Geloofsbelijdenis (staande)
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.
10.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
Zegen

Mededelingen
• De kerkenraad heeft helaas moeten besluiten om voorlopig alleen
online diensten te beleggen zonder bezoekers. De belangrijkste redenen
hiervoor zijn de zorgen rondom de nieuwe virusvariant en de als gevolg
hiervan afgekondigde strengere lockdownmaatregelen en bijbehorende
adviezen. De aanvang van de onlinediensten blijft 10.00 en 15.30 uur.
Andere activiteiten in ons kerkgebouw zijn de komende periode niet
toegestaan.
Onze diensten zijn 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 diaconie.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie)
• Zondag 16 januari 2022
Volgende week hoopt ds. K.T. de Jonge in beide diensten voor te gaan.
De collecten zijn dan bestemd voor kerk, kerkelijke kassen, de extra
collectie is bestemd voor de theologische universiteit.
• Alpha-cursus
We hebben het voornemen om in januari 2022 weer een nieuwe
Alphacursus van start te laten gaan. De Alpha-cursus geeft je de kans om
de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en
leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. De eerste avond staat
gepland voor 19 januari 2022. Kijk op alpha -cursus.nl of neem contact
op met een van de teamleden in de gemeente.
11.

We vragen u en jou op zoek te gaan naar nieuwe deelnemers. Nodig
mensen uit of kom desnoods samen met hen naar de cursus. Opgave en
info kan via: alphazierikzee@kpnmail.nl of via tel.nr 06- 22978532
(Caroline Vroemen).
• Muzikaal Talent Event
Een nieuwe editie van het Muzikaal Talent Event! Vrijdagavond 28-01
van 17.45u tot 20.30u. Alle zangers en muzikanten welkom. Ook als je
nooit eerder hebt meegedaan is dit een laagdrempelige manier om
samen mooie muziek te maken in een ontspannen setting.
Zondagmorgen 6 februari begeleiden we met degenen die dat willen
enkele liederen in de dienst (hulpverleningszondag). Voor meer
informatie en opgave (vóór 14 januari): lydiaflikweert@live.nl, of
06-45754411. Alles onder voorbehoud van de op dat moment geldende
maatregelen.
• Studieverlof predikant
In verband met het studieverlof van onze predikant vragen we u en jou
om gebedspunten door te geven aan de tweede voorzitter J.J. Flikweert
(06-22528066) of aan uw wijkouderling of -diaken.
• Week van Gebed
Van 16 t/m 23 januari wordt de internationale Gebedsweek gehouden.
Tijdens deze week bidden christenen wereldwijd voor eenheid, voor hun
wijk en voor de wereld. Het thema dit jaar is “licht in het duister”.
Kerken uit het Midden-Oosten kozen dit thema. Het licht verwijst naar
de ster van Bethlehem. De ster bracht de wijzen uit Mattheus 2 bij het
kind Jezus. Als christenen worden we aangemoedigd om zelf ook die
ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt
dit echter moeilijk, daarom is het belangrijk om te blijven bidden voor
eenheid.
Ook vanuit ons kerkverband zijn er verschillende oproepen tot gebed te
beluisteren vanwege de pandemie, de regering en de situatie in de
kerken. De kerkenraad onderschrijft de grote waarde en het unieke
belang van het gebed en heeft besloten om hier bij stil te staan op
zondag 16 januari. Ds. K.T. de Jonge zal hier in de morgendienst
bijzondere aandacht voor hebben.
12.

• Gebedskring
Doordat we fysiek als Gebedskring niet bij elkaar kunnen komen willen
wij via de digitale versie betrokken zijn bij deze Gebedsweek.
Als Gebedskring willen we dinsdag (18/1) en donderdagavond (20/1)
van 19.45 tot 20.30 uur online gaan. Dinsdagavond voor gemeenteleden
en donderdagavond specifiek voor jong volwassen.
Aanmelding via mail: catsveltromp@hetnet.nl en de inlogcode wordt bij
opgave toegezonden.
Jos Douma, gereformeerd predikant gaat in de Gebedsweek van 19.30
tot 19.50 online, daar kun je thuis mee bidden, samen met vele
anderen. Aanmelding via https://www.levenindekerk.nl/week-vangebed/
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
• de familie van Henk de Vlieger; we bidden om troost en kracht bij het
verwerken van zijn overlijden
• Nelly de Bruijne, haar gezin en de naaste familie, die verdrietig zijn
vanwege het overlijden van Rien; we bidden om kracht voor de
begrafenis die a.s. dinsdag plaatsvindt
• zr. Neeltje van 't Veer-Bloem; ze is afgelopen donderdag verhuisd naar
een woongroep in Borrendamme
• Yvonne Bin die voor behandeling een periode intern gaat bij
jeugdkliniek Yes We Can

13.

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 de tweede voorzitter J.J. Flikweert (06-22528066)
of aan uw wijkouderling of -diaken.

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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