Getijde voor zondag 14 augustus 2022

Morgendienst 10.00 uur: ds. B. de Graaf
Avonddienst 18.00 uur: ds. B. de Graaf

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. B. de Graaf
Orgel/piano: Gerard Bin
Dwarsfluit: Lydia Flikweert
Cello: Amber Flikweert
Zang: Mirjam Bil en Marco Mol
Ouderling: Menno Bin
Welkom en mededelingen
Psalm 49 NB
1 Bewoners van de wijde wereld, hoort.
Luistert, gij volken alle, naar mijn woord.
Kindren der mensen, edel of gering,
rijken en armen, hoort naar wat ik zing.
Wijs is het woord, dat u mijn mond onthult,
helder het inzicht dat mijn hart vervult.
Een spreuk verneemt mijn oor, ik grijp de snaren.
Mijn lier zal u een raadsel openbaren.
3 Bij 't sterven baat geen geld of overleg:
wijzen en dwazen gaan dezelfde weg.
Elk raakt aan andren eens zijn schatten kwijt,
al droomt hij zich een aardse eeuwigheid.
Al denkt hij ook: mijn huis houdt altijd stand,
voorgoed verbond mijn naam zich met dit land,
de mens, wat hij aan pronk zich mag verwerven,
zal eenmaal als de stomme beesten sterven.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 19 OB
1 Het ruime hemelrond | Vertelt, met blijden mond,
Gods eer en heerlijkheid. | De heldre lucht en 't zwerk,
Verkondigen Zijn werk, | En prijzen Zijn beleid,
Dus kan ons dag bij dag, | Tot roem van Gods gezag,
Zijn wonderen verhalen. | Dus weet ons nacht bij nacht
Zijn onbegrensde macht. | En wijsheid af te malen.
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5 Des Heeren vrees is rein; | Zij opent een fontein
Van heil, dat nooit vergaat, | Zijn dierbre leer verspreidt,
Een straal van billijkheid; | Daar z' all' onwaarheid haat.
Z' is 't mensdom meerder waard, | Dan 't fijnste goud op aard'.
Niets kan haar glans verdoven. | Zij streeft in heilzaam zoet,
Tot streling van 't gemoed, | Den honig ver te boven.
Leefregel van God
Psalm 106 NB
3 HEER, wij zij zondig, wij zijn boos,
als onze vaadren goddeloos,
die in Egypte U verachtten,
en voor uw wondren doof en blind,
U bij de Schelfzee niet gedachten,
uw gunsten sloegen in de wind.
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Weerklank 608
1 ’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
’k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
’k heb Hem nodig, dag aan dag.

21 Verlos ons, HERE, onze God,
verhef uw aanschijn, wend ons lot,
verzamel ons uit alle streken,
opdat wij eenmaal allen saam
van de vervulling mogen spreken,
lof brengen aan uw heilge naam.

2 ’k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
’k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
’k wil Hem volgen, dag aan dag.

Schriftlezing: Johannes 17: 6-15;
6
Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld
gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben
Uw woord in acht genomen.
7
Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan
komt.
8
Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij
hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van
U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.
9
Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij
gegeven hebt, want zij zijn van U.
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10

En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij; en Ik ben in
hen verheerlijkt.
11
En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik
kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in
Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.
12
Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam.
Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is
verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld
wordt.
13
Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten
volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.
14
Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat
zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.
15
Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart
voor de boze.
1 Johannes 2: 12-17
De wereld niet liefhebben
12
Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van
Zijn Naam.
13
Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik
schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u,
kinderen, omdat u de Vader kent.
14
Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin
is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het
Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.
15
Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is.
Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.
16
Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte
van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is
uit de wereld.
17
En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God
doet, blijft tot in eeuwigheid.
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Psalm 49 OB
6 Men denkt niet meer aan hun verleden staat,
Wijl al hun glans met hen in 't graf vergaat;
Maar na den dood is 't leven mij bereid:
God neemt mij op in Zijne heerlijkheid.
Vreest hem dan niet, die grote schatten heeft;
Wiens machtig huis in eer en aanzien leeft.
Want hij zal niets in 't sterven met zich dragen;
Zijn naam, zijn roem, 't ligt al terneer geslagen.
7 Schoon hij zich op deez' aard' in wellust baadt,
En ieder roemt zijn weeld' en overdaad,
Hij daalt nochtans, gelijk zijn gans geslacht,
Vervreemd van God, in 's afgronds donkren nacht.
Gij dan, o mens, hoe waard, hoe groot in eer,
Zo gij den wil versmaadt van uwen Heer',
Dan gaat gij, als de beesten, haast verloren;
Een wis verderf is u ten lot beschoren.
Kinderen naar de Bijbelklas (3 tot 7 jr.)
Tekst: 1 Johannes 2: 15-17
15
Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is.
Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.
16
Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte
van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is
uit de wereld.
17
En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God
doet, blijft tot in eeuwigheid.
Verkondiging: ‘Heb de wereld niet lief’
1.
De inhoud van die liefde
2.
De uitingen van die liefde
3.
Het bedrog van die liefde
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Liedboek 428
3 Wat gij ook aan schatten,
wereld, moogt bevatten,
Jezus is mijn lust.
Ach, wat zou ik wensen
eer en hoop der mensen,
elders is mijn rust.
Smaad en nood en kruis en dood
zal mij, wat ik ook moet lijden,
niet van Jezus scheiden.

4 Wat zou ik nog treuren,
als de Heer der vreugde,
Jezus binnenschrijdt!
Zij die God beminnen
zullen vreugde winnen
ook uit bitterheid.
Of mij 't kwaad naar 't leven staat,
toch zijt Gij ook in mijn lijden,
Jezus, mijn verblijden.

Dankgebed en voorbeden
Johannes de Heer 166
1 Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen.
Refrein
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.
2 Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
help hen, die vielen, breng troost in hun smart!
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen;
wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart!

Refrein

3 Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
't wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard'.
En eens daarboven, daar vinden we weder
vruchten van 't zaad, dat wij strooiden op aard. Refrein
Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. B. de Graaf
Orgel: Leander de Bruine
Viool: Jette de Bruine
Ouderling: Erwin Flikweert
Welkom en mededelingen
Psalm 91 NB
1 Heil hem wien God een plaats
bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt
voor mij altijd het beste.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 84 NB
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

5 Maar gij moogt schuilen bij den
HEER,
geen kwaad bedreigt uw woning:
gij hebt tot schild en tegenweer
den allerhoogsten Koning.
Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden;
zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.

4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds
voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Numeri 35: 11-34
11
dan moet u voor uzelf steden kiezen die u tot vrijsteden zullen dienen,
zodat iemand die een doodslag begaan heeft, die zonder opzet iemand
om het leven gebracht heeft, daarheen zou kunnen vluchten.12Deze
steden moeten u dienen tot een wijkplaats voor de bloedwreker, opdat
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degene die een doodslag begaan heeft, niet zal sterven, voordat hij voor
de gemeenschap heeft terechtgestaan.
13
De steden nu die u moet geven, moeten u dienen tot zes vrijsteden.
14
Drie steden moet u aan deze kant van de Jordaan geven en drie steden
moet u in het land Kanaän geven; vrijsteden zullen het zijn.
15
Die zes steden moeten voor de Israëlieten, voor de vreemdeling en
voor de bijwoner in hun midden tot een wijkplaats dienen, zodat ieder
daarheen kan vluchten die zonder opzet iemand om het leven gebracht
heeft. 16Maar als hij hem met een ijzeren voorwerp geslagen heeft,
zodat hij stierf, dan is hij een moordenaar; degene die een doodslag
begaan heeft, moet zeker gedood worden.
17
Ook als hij hem geslagen heeft met een steen in de hand, waardoor hij
zou kunnen sterven, en hij stierf, dan is hij een moordenaar; degene die
een doodslag begaan heeft, moet zeker gedood worden.
18
Of als hij hem heeft geslagen met een houten voorwerp in de hand,
waardoor hij zou kunnen sterven, en hij stierf, dan is hij een
moordenaar; hij die een doodslag begaan heeft, moet zeker gedood
worden. 19De bloedwreker, díe moet hem die een doodslag begaan
heeft, doden; als hij hem aantreft, mag híj hem doden.
20
Ook als hij hem uit haat een duw heeft gegeven, of met opzet iets naar
hem toe heeft gegooid, zodat hij stierf;
21
of wanneer hij hem uit vijandschap met zijn hand zo geslagen heeft,
dat hij stierf, moet degene die hem geslagen heeft, zeker gedood
worden: hij is een moordenaar. De bloedwreker mag degene die een
doodslag begaan heeft, doden als hij hem aantreft.
22
Maar als hij hem onverwachts zonder vijandschap een duw gegeven
heeft, of zonder opzet welk voorwerp dan ook naar hem toe gegooid
heeft, 23of zonder het te zien een of andere steen, waardoor men zou
kunnen sterven, op hem heeft laten vallen, zodat hij stierf, terwijl hij
geen vijand van hem was en niet zijn onheil zocht,
24
dan moet de gemeenschap overeenkomstig deze bepalingen oordelen
tussen hem die een doodslag begaan heeft, en de bloedwreker.
25
De gemeenschap moet hem die een doodslag begaan heeft, redden uit
de hand van de bloedwreker, en de gemeenschap moet hem laten
terugkeren naar zijn vrijstad, waarheen hij gevlucht was. Dan moet hij
daar blijven tot de dood van de hogepriester, die men met de heilige
olie gezalfd heeft.
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26

Maar als hij die een doodslag begaan heeft, de grens van zijn vrijstad,
waarheen hij gevlucht was, ook maar even overschrijdt, 27en de
bloedwreker vindt hem buiten de grens van zijn vrijstad, dan mag de
bloedwreker hem die een doodslag begaan heeft, doden; dan is het
voor hem geen bloedschuld.
28
Want hij die een doodslag begaan heeft, had in zijn vrijstad moeten
blijven tot de dood van de hogepriester; pas na de dood van de
hogepriester mag hij terugkeren naar het land dat hij bezit.
29
Dit zal voor u als een rechtsverordening gelden, al uw generaties door,
in al uw woongebieden. 30Wat betreft allen die iemand om het leven
gebracht hebben: op grond van de verklaring van meerdere getuigen
moet men degene die een doodslag begaan heeft, doodslaan. Er mag
echter niet slechts één getuige tegen een persoon getuigen, zodat die
zou moeten sterven. 31U mag geen losgeld aannemen voor het leven
van degene die een doodslag begaan heeft die des doods schuldig is,
want hij moet zeker gedood worden.
32
U mag ook geen losgeld aannemen voor degene die naar zijn vrijstad is
gevlucht, zodat hij voor de dood van de hogepriester terug kan keren
om in het land te wonen. 33U mag het land waarin u woont niet
ontheiligen, want het bloed ontheiligt het land. Voor het land kan geen
verzoening gedaan worden over het bloed dat erin vergoten wordt, dan
door het bloed van degene die dat vergoten heeft.
34
Verontreinig dus het land niet waarin u woont, in het midden waarvan
Ik woon; immers Ik, de HEERE, woon in het midden van de Israëlieten.
Psalm 31 OB
11 Terwijl zij samen zich verbinden,
Besluiten zij mijn dood.
Maar, Heer', 'k vertrouw in nood
Op U; dit doet mij sterkte vinden
'k Mag met gelovig roemen,
U mijn Verbondsgod noemen.

16 Gij zult uw volk een schuilplaats
wezen;
Gij bergt hen in het licht,
Van 't Goddlijk aangezicht,
Daar zij geen leed van trotsen vrezen:
Een hut, waarin zij 't woelen,
Den twist der tong niet voelen.

17 Geloofd zij God, Die Zijn genade | Aan mij heeft groot gemaakt,
Die voor mijn welstand waakt! | Zijn oog slaat mij in liefde gade,
Hij wil mij heil bereiden, | Mij in een vesting leiden.
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Kinderen naar de Zondagsschool (7 tot 10 jr.)
Tekst: Numeri 35: 12
12
Deze steden moeten u dienen tot een wijkplaats voor de bloedwreker,
opdat degene die een doodslag begaan heeft, niet zal sterven, voordat
hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan.
Verkondiging: ‘De vrijsteden in Israël prediken ons: God wil het leven
en niet de dood’
1. het vluchten naar de vrijstad
2. het verblijf in de vrijstad
3. het verlaten van die stad
Psalm 87: 2 en 3 OB
2 Men spreekt van u zeer herelijke dingen,
O schone stad van Isrels Opperheer.
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer,
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.
3 De Filistijn, de Tyrier, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren".
Dankgebed en voorbeden
Opwekking 176
U bent mijn schuilplaats Heer, | U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied. | Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U. | Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk | in de kracht van mijn Heer.
Geloofsbelijdenis (staande)
Johannes de Heer 657
1 Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan ‘t kruishout
en mij redde van de dood.

Refrein
Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij,
kocht Hij ook mij;
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij!
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2 ‘k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade,
Hij ‘t rantsoen gewillig gaf. Refrein

3 ‘k Wil mijn dierb’re Heiland prijzen
spreken van Zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven
over zond’ en satans macht. Refrein

Zegen

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 (avonddienst)
In verband met de zomervakantie is het geen zondagsschool.
Collecten
De collecten zijn bestemd voor de kerk, kerkelijke kassen en de
emeritikas.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk, kerkelijke kassen en emeritikas).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie).
Zondag 21 augustus
Volgende week zondag hopen in de morgendienst ds. L.J. Koopman en
in de avonddienst ds. C.J. van den Boogert voor te gaan. De collecten
zijn dan bestemd voor de kerk en de diaconie.
Mededelingen Commissie van Beheer
• Voor de twee wekelijkse schoonmaak kan nog altijd aangemeld
worden;
• Dit geldt ook voor jonge gastheren/-vrouwen op de zondagen;
Voor meer informatie en/of aanmelden graag contact opnemen met
Levi Kooman, tel. 06-46518624.
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Huur ruimte Kerkplein/verhuur coördinator
De ruimte op het Kerkplein kan worden gehuurd, wij vragen u deze
volledig opgeruimd en schoon achter te laten.
In verband met bovenstaande activiteit zijn we op zoek naar een
coördinator.
Meer informatie is op te vragen bij Levi Kooman via bovenvermeld
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
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
• de familie Deurloo-de Bruine uit het Jannewekken, zij willen samen
met de gemeente danken voor het feit dat ze zaterdag 13 augustus 70
jaar getrouwd zijn.
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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