Getijde voor zondag 7 augustus 2022

Morgendienst 10.00 uur: Ds. J. Hardeman
Avonddienst 18.00 uur: Ds. J. Hardeman

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: J. Hardeman
Piano: Eveline de Waard
Klarinet: Ada van de Velde
Dwarsfluit: Annelies den Boer
Ouderling: Hajo de Bakker
Welkom en mededelingen
Psalm 103 OB
1 Loof, loof den Heer', mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten;
Och, of nu al wat in mij is, Hem preez'!
Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden;
Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden;
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.
6 Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,
Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,
De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan.
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten,
Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
Van ons de schuld en zonden weggedaan.
Stil gebed, votum en groet
Liedboek 305
1 Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
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2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
Leefregel van God
Psalm 19 OB
6 Dus krijg ik van mijn plicht, | O God, een klaar bericht.
Wat is 't vooruitzicht schoon: | Hij, die op U vertrouwt,
Uw wetten onderhoudt, | Vindt daarin groten loon.
Maar, Heer', wie is de man, | Die op 't nauwkeurigst kan,
Zijn dwalingen doorgronden? | O bron van 't hoogste goed,
Was, reinig mijn gemoed, | Van mijn verborgen zonden.
Kindermoment
Evangelische Liedbundel 168
1 Dank U voor deze nieuwe
morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2 Dank U voor alle goede
vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet
verdiende: dat U mij vergeeft.

4 Dank U dat U in moeilijkheden, | dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden | toch steeds bij ons zijt.
Gebed om de Heilige Geest
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Schriftlezing: Richteren 13
131Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van
de HEERE. Daarom gaf de HEERE hen over in de hand van de Filistijnen,
veertig jaar lang.
2
En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn
naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had
geen kinderen gebaard.
3
Toen verscheen er een Engel van de HEERE aan deze vrouw, en zei
tegen haar: Zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt
geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon
baren. 4Welnu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of
sterkedrank drinkt, en eet niets onreins.
5
Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En er mag geen
scheermes op zijn hoofd komen. Want het jongetje zal van
de moederschoot af als nazireeër aan God gewijd zijn, en hij zal
beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen.
6
Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man: Een Man
Gods kwam bij mij en Zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een Engel van
God, heel ontzagwekkend. Ik vroeg Hem niet waar Hij vandaan kwam,
en Hij heeft mij Zijn Naam niet verteld.
7
Maar Hij zei tegen mij: Zie, u zult zwanger worden en een zoon baren.
Welnu, drink geen wijn of sterkedrank en eet niets onreins, want het
jongetje zal van de moederschoot af tot op de dag van zijn dood als
nazireeër aan God gewijd zijn.
8
Daarop bad Manoach de HEERE vurig en zei: Ach, Heere, laat de Man
Gods Die U gezonden hebt, toch opnieuw naar ons toe komen om ons te
leren wat wij met het jongetje dat geboren zal worden, moeten doen.
9
En God verhoorde de stem van Manoach, en de Engel van God kwam
opnieuw naar de vrouw toe, terwijl zij in het veld zat, en haar man
Manoach niet bij haar was.
10
Toen haastte de vrouw zich en snelde weg en vertelde het haar man.
En zij zei tegen hem: Zie, de Man Die op die dag naar mij toe kwam, is
mij verschenen.
11
Toen stond Manoach op en ging zijn vrouw achterna. En hij kwam bij
die Man en zei tegen Hem: Bent U de Man Die tot deze vrouw
gesproken heeft? En Hij zei: Ik ben het.
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12

Toen zei Manoach: Welnu, laten Uw woorden uitkomen. Wat zal
de leefwijze van het jongetje zijn, en wat zijn werk?
13
En de Engel van de HEERE zei tegen Manoach: Voor alles wat Ik de
vrouw gezegd heb, moet zij op haar hoede zijn.
14
Zij mag niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Wijn en
sterkedrank mag zij niet drinken en evenmin mag zij ook maar iets
onreins eten. Alles wat Ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen.
15
Toen zei Manoach tegen de Engel van de HEERE: Laat ons U
toch hier doen blijven en een geitenbokje voor U bereiden.
16
Maar de Engel van de HEERE zei tegen Manoach: Ook al doet u
Mij hier blijven, Ik zal van uw brood niet eten. En als u een brandoffer
wilt brengen, moet u dat aan de HEERE offeren. Manoach wist namelijk
niet dat het een Engel van de HEERE was.
17
En Manoach zei tegen de Engel van de HEERE: Wat is Uw Naam? Dan
kunnen wij U eren, wanneer Uw woord uitkomt.
18
Maar de Engel van de HEERE zei tegen hem: Waarom vraagt u zo naar
Mijn Naam? Die is immers wonderlijk!
19
Daarop nam Manoach een geitenbokje en het graanoffer, en
offerde dit op de rots aan de HEERE. En terwijl Manoach en zijn vrouw
toekeken, deed de Engel iets wonderlijks.
20
Het gebeurde namelijk, toen de vlam vanaf het altaar naar de hemel
opsteeg, dat de Engel van de HEERE opsteeg in de vlam van het altaar.
Toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, wierpen zij zich met hun gezicht
ter aarde. 21En de Engel van de HEERE verscheen niet meer aan
Manoach en aan zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het een Engel
van de HEERE was geweest.
22
En Manoach zei tegen zijn vrouw: Wij zullen zeker sterven, want wij
hebben God gezien.
23
Maar zijn vrouw zei tegen hem: Als het de HEERE behaagd had ons te
doden, had Hij het brandoffer en graanoffer van onze hand niet
aangenomen en ons evenmin dit alles laten zien en ons nu ook
niet iets als dit laten horen.
24
Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij gaf hem de naam Simson.
Het jongetje werd groot en de HEERE zegende hem.
25
En de Geest van de HEERE begon hem aan te vuren in Mahane-Dan,
tussen Zora en Esthaol.
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Psalm 36 NB
2 Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.
Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleuglen spreiden.
Bij U te wonen, HEER, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.

3 Bij U, HEER, is de levensbron,
Gij doet ons klaarder dan de zon
het licht der wereld schouwen.
Schenk toch uw heil dat leven doet
en wees voor die U kennen goed,
bevestig ons vertrouwen.
Geef dat ik niet door 't ruw geweld
der goddelozen word geveld,
beschaam hun trotse zielen.
Maar zie, daar storten zij al neer,
men stoot ze om, zij zijn niet meer:
zij liggen, waar zij vielen.

Kinderen naar de Bijbelklas (3 tot 7 jr.)
Verkondiging: ‘Simson en Jezus’
Liedboek 409
1 Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

2 God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

3 Zou ooit een vrouw vergeten | 't kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten, | wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven | uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven, | dat Hij u niet verlaat.
Dankgebed en voorbeden
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Opwekking 124
1 Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand
aan.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

2 Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied
van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied
van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

3 Ik bouw op U, mijn Schild | en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, | de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur | zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U | die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur | zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U | die mij hebt voortgeleid.
Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: J. Hardeman
Orgel: Youri van Dijken
Ouderling: Cor Kloet
Welkom en mededelingen
Psalm 68 OB
10 Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naadren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Stil gebed, votum en groet
Liedboek 284
1 O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

16 Gij koninkrijken, zingt Gods lof;
Heft psalmen op naar 't hemelhof
Van ouds Zijn troon en woning;
Waar Hij, bekleed met eer en macht,
Zijn sterke stem verheft met kracht,
En heerst als Sions Koning.
Geeft sterkt' aan onzen God
en Heer';
Hij heeft in Israel Zijn eer
En hoogheid willen tonen.
Erkent dien God; Hij is geducht;
Hij doet Zijn sterkte boven lucht
En boven wolken wonen.

2 Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

3 Verlos ons van de boze, | laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn! | Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede | van melk en honing zijn!
Gebed om de Heilige Geest
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Schriftlezing: Richteren 14
Het huwelijk van Simson
141Simson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de
dochters van de Filistijnen had gezien,
2
ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij
zei: Ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen.
Welnu, neem haar voor mij tot vrouw.
3
Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder: Is er onder de
dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw, dat je
weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen? Maar
Simson zei tegen zijn vader: Neem háár voor mij, want zij is in mijn ogen
de juiste.
4
Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de HEERE was, dat
hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten
in die tijd over Israël.
5
Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen zij bij
de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hem
brullend tegemoet.
6
Toen werd de Geest van de HEERE vaardig over hem, zodat hij hem
uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets
in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij
gedaan had.
7
Hij ging verder en sprak met de vrouw. En zij was in Simsons ogen de
juiste.
8
Toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen,
week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er
zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw, met honing.
9
Hij nam die honing in zijn handen en liep al etend verder. Hij liep naar
zijn vader en zijn moeder en gaf hun er wat van, en zij aten ook. Hij
vertelde hun echter niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw
genomen had.
10
Toen ook zijn vader bij de vrouw aangekomen was, richtte Simson daar
een maaltijd aan, want zo deden de jongemannen.
11
En het gebeurde, zodra zij hem zagen, dat zij dertig metgezellen
uitkozen, die bij hem zouden blijven.
12
En Simson zei tegen hen: Laat mij u toch een raadsel opgeven. Als u
9

mij dat binnen de zeven dagen van deze bruiloft goed kunt uitleggen en
kunt ontdekken wat het betekent, zal ik u dertig stel onderkleren geven,
en dertig stel bovenkleren.
13
Maar als u het mij niet kunt uitleggen, dan moet u míj
dertig stel onderkleren en dertig stel bovenkleren geven. Daarop zeiden
zij tegen hem: Geef uw raadsel op en laat het ons horen.
14
Hij zei tegen hen: Eten kwam uit de eter, en zoetigheid kwam uit de
sterke. En drie dagen lang konden zij het raadsel niet uitleggen.
15
Toen gebeurde het op de zevende dag dat zij tegen de vrouw van
Simson zeiden: Haal uw man over om ons het raadsel uit te leggen.
Anders zullen wij u en het huis van uw vader met vuur verbranden. Hebt
u ons uitgenodigd om ons ons bezit te ontnemen of zo?
16
Toen ging de vrouw van Simson bij hem zitten huilen en zei: Je haat mij
alleen maar en houdt niet van mij. Je hebt mijn volksgenoten een
raadsel opgegeven en het mij niet uitgelegd. En hij zei tegen haar: Zie, ik
heb het mijn vader en mijn moeder niet eens uitgelegd, zou ik het jou
dan wel uitleggen?
17
En zij huilde bij hem op de zevende dag dat zij deze maaltijd hadden.
Zo gebeurde het op de zevende dag dat hij het haar uitlegde, want zij
bleef bij hem aandringen. Vervolgens legde zij het raadsel uit aan haar
volksgenoten.
18
Toen zeiden de mannen van de stad tegen hem, op de zevende dag,
voordat de zon onderging: Wat is zoeter dan honing? En wat is sterker
dan een leeuw? En hij zei tegen hen: Als u niet met mijn kalf had
geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet hebben ontdekt.
19
Toen werd de Geest van de HEERE vaardig over hem: hij ging naar de
Askelonieten en sloeg dertig man van hen dood. Hij nam hun kleren en
gaf een stel daarvan aan elk van hen die het raadsel hadden uitgelegd.
Hij was echter in woede ontstoken en keerde weer terug naar het huis
van zijn vader.
20
En de vrouw van Simson werd de vrouw van zijn metgezel, die hem
vergezeld had.

10

Psalm 33 OB
5 Geen ding geschiedt er ooit gewisser,
Dan 't hoog bevel van 's Heeren mond:
Zijn Goddlijk' almacht spreekt, en 't is er,
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond.
Schoon de heidnen samen,
List op list beramen;
God verbreekt hun raad.
Schoon de mogendheden
Snood, ontwerpen smeden,
Hij belacht haar haat.

7 De grote Schepper aller dingen
Ziet, uit het ongenaakbaar licht,
Het gans gedrag der stervelingen:
Niets is bedekt voor Zijn gezicht.
Uit Zijn vaste woning,
Daar Hij heerst als Koning,
Daar Zijn lof, Zijn eer,
Klinkt door al de bogen,
Zien Zijn Goddlijk' ogen
Op al 't mensdom neer.

Tekst: Richteren 14 vers 4
4
Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de HEERE was, dat
hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten
in die tijd over Israël.
Verkondiging
Liedboek 435
1 O verbreker aller banden,
Gij die ons vertrouwen zijt,
bij wie schade zelfs en schande
hemel wordt en heerlijkheid,
tuchtig Adams trotse zonen
in hun eigenzinnigheid,
tot Ge uw aangezicht zult tonen
en hen uit de kerker leidt.

4 Kom toch om de macht te breken
van de vorst der duisternis;
geef in ons bestaan een teken,
dat de zege zeker is;
hef ons op uit onze zonden,
werp de duivlen bij ons uit,
want de vrijheid moet gevonden,
Heer, vervul Gods raadsbesluit!

5 Duur hebt Gij uw volk verworven | en alleen van U zijn wij.
Heer, zowaar Gij zijt gestorven, | maak ons nu ook waarlijk vrij.
O, uw heil zal spoedig komen, | Gij laat ons niet ledig staan:
schoner dan de schoonste dromen | breekt de dag der vrijheid aan.
Dankgebed en voorbeden
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Liedboek 280
1 Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleuglen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2 Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3 Houd wat Gij hebt ondernomen, | klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen | met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindlijk komen, | die uw hart voor ons bewaart.
Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 26 NB
5 Verenigd in uw naam | met allen die tezaam
U dienen met oprecht gemoed, | zal ik uw lof verheffen.
Mijn weg is recht en effen: | ik treed U zingend tegemoet.
Zegen
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Mededelingen
Onze erediensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te
vinden via onze website: www.cgkzierikzee.nl.
Koffie, thee & fris
Na de morgendienst is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten op
het Kerkplein onder het genot van koffie, thee of fris.
Geen zondagsschool
In verband met de zomervakantie is het geen zondagsschool.
Collecten
De collecten zijn 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 14 augustus
Volgende week zondag hoopt ds. B. de Graaf in beide diensten voor te
gaan. De collecten zijn dan bestemd voor de kerk, kerkelijke kassen en
emeriti kas.
Zaaierfeest 17 september
Graag nodigen we alle kinderen van 3 t/m 10 jaar uit voor het
Zaaierfeest op zaterdag 17 september. Meer info volgt in het Venster!
Mededelingen Commissie van Beheer
Een mooie kans voor meer betrokkenheid bij de gemeente en het
gemeentewerk, voor jong en oud!
• We zoeken nog altijd naar schoonmakers, met name voor de
twee wekelijkse schoonmaak missen we nog mensen; en
• Ook jij mag samen met vriend/vriendin samen met een oudere
zorgdragen voor de kerk! Daarom zijn we op zoek naar jonge
gastheren en -vrouwen voor de zondagen;
We zien uit naar uw en jouw inzet!
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Voor meer informatie en/of aanmelden graag contact opnemen met
Levi Kooman, tel. 06-46518624.
Huur ruimte Kerkplein
We willen leden van de kerk de mogelijkheid blijven bieden de ruimte
op het Kerkplein te huren, onder voorwaarde dat de ruimte volledig
schoon en opgeruimd wordt opgeleverd.
Voor de verhuur van het Kerkplein zijn we op zoek naar een
verhuurcoördinator Kerkplein.
Ben jij of bent u diegene die dit in goede banen kan en wil leiden? Neem
dan contact op met Levi Kooman via bovenstaand telefoonnummer.
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. 0621396841.
Gebedspunten
Vakantie ds. J. van Langevelde
Ds. J. van Langevelde is vanwege vakantie afwezig van 1 t/m 27
augustus.
Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de
zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, deze graag
doorgeven aan br. Jauke Flikweert (06-22528066) of aan de
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: tel. 06-38013266, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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