Getijde voor zondag 16 januari 2022

Morgendienst 10.00 uur: ds. K.T. de Jonge
Middagdienst 15.30 uur: ds. K.T. de Jonge

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. K.T. de Jonge
Piano/Orgel: Hans Biesma
Euphonium: Corine en Erika de Bakker en Joëlle Biesma
Zang: Vera Tromp en Marco Mol
Ouderling: Jauke Flikweert
Welkom en mededelingen
Psalm 96 OB
1 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere;
Zing, aarde, zing dien God ter ere;
Looft 's Heeren Naam met hart en mond;
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond ;
Dat dag aan dag Zijn roem vermeere.
6 Aanbidt Hem needrig al uw leven,
Hem, Die, in 't heiligdom verheven,
Een Goddlijk licht van zich verspreidt;
Leer, aarde, voor Zijn majesteit,
Leer voor Zijn Aangezich te beven.
Stil gebed, votum en groet
Inleiding op deze gebedsdienst
Psalm 138 NB
1 U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel | ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd | ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, | ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid | en trouw bewijzen.

2 Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij | en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel | weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt | het U, o HERE!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond | hebt willen leren.

Leefregel van God: Deuteronomium 6: 4 – 9 en Filippenzen 4: 4 – 9
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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
IJvrig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o Heer',
'k Blijf U al den dag verwachten.

3 Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer', waarop ik biddend pleit:
Milde handen, vriendlijk' ogen,
Zijn bij U van eeuwigheid,
Sla de zonden nimmer ga,
Die mijn jonkheid heeft bedreven.
Denk aan mij toch in gena,
Om Uw goedheid eer te geven.

Gebed bij de opening van de Schriften
Kindermoment
Weerklank 571
1 De wijzen, de wijzen,
6 Zij hebben gevonden
die gingen samen reizen,
het Kind door God gezonden,
vertrouwend op een koningsster, dat koning en dat knecht wil zijn
zij wisten niet hoe ver.
van ieder, groot en klein.
7 De wijzen, die weten | van sterren en planeten,
die baden nu in zonnelicht | en doen hun ogen dicht.
Schriftlezing: Mattheüs 2: 1 – 12
1
Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van
koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,
2
en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij
hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te
aanbidden. 3Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en
heel Jeruzalem met hem.
4
En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen
had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou
worden. 5Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat
het geschreven door de profeet: 6En u, Bethlehem, land van Juda, bent
beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de
Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.
7
Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun
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nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was; 8en hij stuurde hen
naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar
dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom
om Het te aanbidden.
9
En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de
ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij
boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.
10
Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
11
En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn
moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun
schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.
12
En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd
waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een
andere weg terug naar hun land.
Mattheüs 28: 16 – 20
De opdracht aan de discipelen
16
En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus
hen ontboden had. 17En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar
sommigen twijfelden.
18
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle
macht in hemel en op aarde. 19Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen
dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
Amen.
Liedboek 166
1 Juicht voor de koning van de Joden,
buigt voor geen dove wereldmacht,
knielt voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.
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4 Juicht voor de koning van de volken,
buigt voor zijn opperheerschappij,
zingt halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,
legt vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
Verkondiging
Liedboek 314
1 Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijn is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

2 Gezanten gaan door alle landen,
een heilge opdracht drijft hen voort,
zij vrezen strijd noch smaad, noch
banden,
zij houden vast aan Jezus' woord.
Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk,
de wasdom is des Heren werk.

Gebeden: voorbeden en dankzeggingen
We bidden voor alle zorg rond de pandemie: zieken, de zorg en de
overheid
Psalm 72 NB
3 Heerse van zee tot zee zijn vrede,
van land tot land zijn lof,
de volken zullen tot hem treden,
zijn vijand likt het stof.
Tarsis en Scheba's verre stranden,
brengt hem uw overvloed.
Gij koningen van alle landen,
valt deze heer te voet.

5 Leve de koning in ons midden,
geef hem Arabisch goud.
Laten wij daaglijks voor hem bidden,
nu hij de scepter houdt.
Het veld zal blinken van het koren.
Men zal het als een woud
zelfs op de bergen ruisen horen,
het ganse land is goud.

We bidden voor het samenleven van mensen en volken i.v.m. de grote
tegenstellingen
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Liedboek 285
1 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

We bidden voor de kerk: de eenheid binnen de kerken, en de
uitstraling naar buiten
Liedboek 297
1 Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.
2 O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan;
uit aard' en hemel opgerezen
vangt dan het nieuwe loflied aan.
Als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.
Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. K.T. de Jonge
Orgel: Aart-Jan Bil
Zang: Marije de Boed en Nico Cats
Ouderling: Cor Kloet
Welkom en mededelingen
Psalm 119 OB
3 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken.
18 Doe mij op 't pad van Uw geboden treen;
Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen;
Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen.
Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen,
O Heer', naar Uw getuigenis alleen;
Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen.
24 'k Zal Uw geboon, die ik oprecht bemin,
Mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten;
Ik reken die mijn allergrootst gewin;
Ik grijp er naar, en zal er heil uit wachten;
Ik heb ze lief en zal met hart en zin,
Al 't geen Gij ooit hebt ingezet, betrachten.
Stil gebed, votum en groet
Liedboek 434
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
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2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.
Gebed bij de opening van de schriften
Schriftlezing: Leviticus 19: 9 – 18
9
Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van
uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen,
mag u niet oprapen.
10
U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw
wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de arme en voor de
vreemdeling achterlaten. Ik ben de HEERE, uw God.
11
U mag niet stelen, u mag niet liegen en iemand mag zijn naaste niet
bedriegen. 12U mag geen valse eed afleggen in Mijn Naam, en zo de
Naam van uw God ontheiligen. Ik ben de HEERE.
13
U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van
de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen.
14
U mag een dove niet vervloeken en vóór een blinde mag u geen
struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de HEERE.
15
U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, u mag geen partij trekken
voor de arme en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige
wijze moet u uw naaste oordelen.
16
U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan, u mag
uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de HEERE.
17
U mag in uw hart uw broeder niet haten.
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U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem
laadt.
18
U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw
volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben
de HEERE.
Markus 12: 28 – 34
Het grootste gebod
28
En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist
dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem:
Wat is het eerste van alle geboden?
29
En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister,
Israël! De Heere, onze God, de Heere is één.
30
En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel
uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste
gebod. 31En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste
liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
32
En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar
waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij.
33
En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en
met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als
zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.
34
En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen
hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde
Hem meer iets te vragen.
Psalm 133 OB
1 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.
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2 Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen,
Zijn baard en klederzoom doortrekt;
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
En op zijn bergen nedervloeit.
3 Waar liefde woont, gebiedt de Heer' den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.
Tekst voor de verkondiging: Markus 12: 29 – 31
Verkondiging: ‘Liefde tot God en de naaste is prioriteit nr. 1’
Psalm 85 NB
1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uw volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.
2 Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,
verbergt Gij steeds uw godlijk aangezicht?
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer
opdat het zich in U verblijde, HEER?
Toon ons uw heil en goedertierenheid:
ik ben o God tot luisteren bereid.
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.
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3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de HERE die ons zegent met zijn goed.
4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.
Gebeden: voorbeden en dankzeggingen
Geloofsbelijdenis (staande)
Liedboek 481
1 O grote God die liefde zijt,
2 Maak ons volbrengers van dat woord,
o Vader van ons leven,
getuigen van uw vrede,
vervul ons hart, dat wij altijd
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
ons aan uw liefde geven.
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons het zout der aarde zijn,
Laat ons getrouw de weg begaan
het licht der wereld, klaar en rein. tot allen die ons verre staan
Laat ons uw woord bewaren,
en laat ons zonder vrezen
uw waarheid openbaren.
de minste willen wezen.
3 Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
Zegen
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Mededelingen
Mededelingen
Wat betreft de coronamaatregelen rondom de kerkgang wil de
kerkenraad de persconferentie van vrijdag 14 januari afwachten. De
aanvang van de onlinediensten voor komende zondag blijft vooralsnog
10.00 en 15.30 uur.
*Mocht de kerkenraad naar aanleiding van de persconferentie
aanleiding zien om te versoepelen, wordt dit komende week met u
gedeeld via de gebruikelijke kanalen.
Onze diensten zijn te volgen via de livestream van de kerk, te vinden via
de website www.cgkzierikzee.nl
Vanwege de opening van de scholen deze afgelopen week heeft de
kerkenraad besloten voor wat betreft het jeugdwerk en de catechisaties
dit met ingang van de nieuwe week fysiek in gang te zetten.
Collecte
De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, kerkelijke kassen en de
extra collecte is bestemd voor de Theologische Universiteit.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk, Theologische Universiteit).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie)
Zondag 23 januari 2022
Volgende week hoopt om 10.00 uur voor te gaan ds. K. Groeneveld en
om 15.30 uur* ds. A.Th. van Olst.
De collecten zijn dan bestemd voor kerk en diaconie.
Laatste oproep: 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 -cusus.nl of neem contact op
met een van de teamleden in de gemeente. We vragen u en jou op zoek
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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)
Week van Gebed 16 – 22 januari
Deze week 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”.
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 deze zondag bij stil te
staan.
Gebedsboekje -ook voor kinderenAan de hand van een handzaam boekje met dagelijkse gebedspunten
kunt u en jij meebidden. Dit boekje kunt u via onderstaande link
downloaden, een kleine financiële bijdrage wordt gevraagd. Er is ook
een kinderversie beschikbaar.
https://www.weekvangebed.nl/meebidden/gebedsboekje
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.
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Heeft u een mededeling voor op het Getijde? Geef dit voor donderdag
18.00 uur door aan de scriba; email: scriba@cgkzierikzee.nl / tel. 0619710183
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.
Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00
uur door aan de scriba. Tel. 06-19710183 scriba@cgkzierikzee.nl

Gebedspunten
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
 Reindert en Ramona Haag en hun familie, hun oudste neef is geheel
onverwachts overleden. We bidden om kracht en steun voor hen en
de familie.
 Week van Gebed vanwege de pandemie, de nieuwe regering en de
in de kerken.
 Nelly de Bruijne, haar gezin en de naaste familie, die afgelopen
dinsdag echtgenoot, vader en opa hebben begraven. We bidden om
troost en kracht.

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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