Getijde voor zondag
18 september 2022

Bid u en jij mee?

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 17.00 uur: ds. J. van Langevelde

1.

BIJ DE DIENSTEN
Als kerk zijn we blij en dankbaar dat we zoveel kinderen en jongeren in
ons midden hebben. En we zijn daarom graag zuinig op hen.
Vandaag laten we dat extra zien en horen bij de invulling van de beide
diensten. De morgendienst is afgestemd op de kinderen van de Zaaier.
We gaan het hebben over het gebed. Daarmee sluiten we aan bij het
Zaaierfeest, waaraan gisteren meer dan 50 kinderen hebben
meegedaan. Het thema is 'Hé, bid je mee!'
En we willen dat ook doen: samen bidden en vragen om een zegen over
de komende maanden waarin er ook weer allerlei bijeenkomsten en
activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd.
Laten we dit wekelijks blijven dragen met ons gebed, persoonlijk en
samen. In de middagdienst (let op: aanvang 17.00 uur!) denken we
samen na over het belang van goede gidsen in je leven.
Bij de behandeling van de eerste hoofdstukken van het boek Daniël ging
het diverse keren over de 'wijzen' van Babel, die met een mond vol
tanden stonden toen de koning hen raadpleegde. En dat terwijl het voor
de koning om een zaak van leven en dood ging...
Ook voor ons luistert het nauw, wie met ons mee mag denken en naar
welke adviezen wij oren hebben. Het lied dat de jongeren van de JV
zullen zingen bevat een belangrijk zinnetje: 'Hier is mijn leven, spreek
Uw waarheid binnen in mij'. Dat mag het gebed zijn van jongeren én
ouderen. Fijne zondag!
ds. Jan van Langevelde

Onze gemeente beschikt ook over een eigen kerk-app.
Gemeenteleden kunnen daarop actuele informatie vinden
over gemeente-activiteiten.
De app is te downloaden in de appstore en in de Google
Play store.
Zoek op 'CGK Zierikzee'. Of, nog makkelijker, scan deze QR-code
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Kosters: Piet en Hanneke Kooman
Ouderling: Joost Schroevers
Welkom en mededelingen
Psalm 87 NB
1. Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In u zijn al onze fonteinen".
Stil gebed, votum en groet
Evangelische Liedbundel 466
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij aan anderen vergeven;
en leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. | Amen
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Tien Geboden in kindertaal
Lied: 'Dank U wel' (Marcel en Lydia Zimmer)
Dank U wel voor de sterren en de maan,
dank U wel voor het groeien van het graan,
dank U wel voor de dieren in de wei,
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.
Dank U wel voor de bloemen in het gras,
dank U wel voor de vissen in de plas,
dank U wel voor de bossen en de hei,
dank U wel dat u steeds weer zorgt voor mij.

} 2x

} 2x

Dank U wel voor de wolken en de wind,
dank U wel voor elk mens voor ieder kind,
dank U wel want U bent zo heel dichtbij,
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.
Gebed om de Heilige Geest
Aanbieden Bijbels
Evangelische Liedbundel 459
Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag,
dat je groeien mag, dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.
Read your bible, pray every day, pray every day, pray every day.
Read your bible, pray every day, if you want to grow,
if you want to grow, if you want to grow.
Read your bible, pray every day, if you want to grow.
Schriftlezing: Filippenzen 4: 4-7
4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.
6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door
bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
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en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en
uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Evangelische Liedbundel 420
Refrein: Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur
zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je ’t vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
1. Als je de Vader vraagt om ’n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet één. Refrein

2. Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn Naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen.
Ik ben dezelfde als toen. Refrein

(Collecte bij de uitgang)
Verkondiging: 'Hé, bid je mee!'
Opwekking kids 97
Soms dan hoor je mensen zeggen:
'Wat heeft bidden nu voor zin?'
Denk je dat God naar je luistert,
daar geloof je toch niet in?
Daar geloof je toch niet in!

Maar gelukkig mag ik weten,
als ik echt en heel oprecht
met de Here God ga praten,
luistert Hij naar wat ik zeg,
luistert Hij naar wat ik zeg.

In de bijbel staat geschreven,
dat de Heer aan ons wil geven
al het goede van zijn koninkrijk.
Hij wil als een vader zorgen.
Ied're avond, ied're morgen
staat Hij met zijn liefde voor
ons klaar.
En daarom bidden wij, vragen wij,
bidden wij in de naam van Jezus.
Bidden wij, vragen wij, bidden wij in de naam van Jezus de Heer. 5.

Dankgebed
Opwekking 40
1. Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.
2. Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Refrein
3. Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. Refrein
Voorbeden
Psalm 130 OB
4. Hoopt op den HEER', gij vromen!
Is Israël in nood,
er zal verlossing komen:
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt op hun gebeden
gans Israël eens vrij
van ongerechtigheden;
zo doe Hij ook aan mij.
Zegen
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Avonddienst 17.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Kosters: Ellie Bolle en Josephine Schroevers
Ouderling: Cor Kloet
Welkom en mededelingen
Psalm 111 NB
1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den HEER in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den HEER,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.
6. Van alle wijsheid het begin
is; vrees den HEER met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.
Stil gebed, votum en groet
Liedboek 326
1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.
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3. De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.
Gebed
Schriftlezing: 2 Timotheüs 3; 10-17
Vasthouden aan de Schriften en aan de gezonde leer
10 Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel,
levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding,
11 in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in
Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen
doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost.
12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen
vervolgd worden.
13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan:
zij misleiden en worden misleid.
14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent,
omdat u weet van wie u het geleerd hebt,
15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken
tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.
16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te
onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de
rechtvaardigheid,
17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed
werk volkomen toegerust.
(Collecte bij de uitgang)
Opwekking 802 | door de JV
Refrein: Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid | binnen in mij.

}

2x
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1. Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin. Refrein

2. Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.

3. U bent sterk. U behoudt.
U vergeeft. U bent trouw.
U bent licht. Schijn in mij.
U die leeft, leef in mij.

4. Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

5. U bent meer dan genoeg.
U bent hier. U bent goed.
U bent hoop. U die redt,
U bent al wat ik heb.

6. Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

7. Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

Spreek uw waarheid
binnen in mij.

)
)
) 2x
)

Kinderen naar de zondagsschool
Verkondiging: 'Gidsen'
Opwekking 343 | JV en gemeente
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

} 2x

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

} 2x

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
Dankgebed en voorbeden
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Psalm 119 OB
53. Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
mijn pad ten licht om 't donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
bevestigen in al mijn levensjaren,
dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
door Uw genâ bestendig zal bewaren.
Geloofsbelijdenis (staande)
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

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.
• Collecten
De collecten zijn bestemd voor de kerk, de diaconie en stichting Timon.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11
(collecte kerk en stichting Timon).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie).
• Vrijwilligers gezocht!
De commissie van beheer zoekt nog 5 vrijwilligers voor een
maandelijkse schoonmaak van de kerk.
• Kosterszaken
Kosterszaken blijven via de daarvoor bestemde telefoon en email lopen.
• Immanuel 15+
Aankomende zondag hopen we na de avonddienst weer als jeugd bij
elkaar te komen in de bovenzaal. We hopen deze avond kennis te
maken met mensen die voor het eerst naar onze JV komen.
Deze avond staat in het teken van kennismaking en het vorm geven van
het nieuwe JV seizoen.
Wij hopen weer op een mooi, leerzaam en gezegend JV-seizoen waarin
Jezus centraal staat. Wij hopen jullie zondagavond te zien!
Groetjes, Het bestuur van JV Immanuel.
• Overkomst
Vanuit de CGK Gouda komt met attestatie over naar onze gemeente
zr. Henny Quist. Haar adres is: Jannewekken 44, 4301 HH Zierikzee.
Tel. Nr. 06-22074378.
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• 2e huwelijksafkondiging Sem & Marline
Sem Bienefelt en Marline Wessels hopen op 23 september in het
huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk vindt op
die dag om 16.00 uur plaats in ons kerkgebouw. De voorganger in deze
dienst is ds. J. van Langevelde. Hun adres wordt: Pieterseliestraat 18,
4301 BL in Zierikzee.
• Zondag 25 september
Volgende week zondag hoopt ds. J. van Langevelde in de beide diensten
voor te gaan. In de morgendienst zal er een voorbereidingsdienst zijn
voor de viering van het Heilig Avondmaal dat op zondag 2 oktober
gehouden zal worden. De collecten zijn dan bestemd voor de kerk, de
kerkelijke kassen en de zending.
• Muzikaal Talent Event!
Op 7 oktober 2022 organiseren we weer een Muzikaal Talent Event in
de kerk. Inloop 17.30h, einde 20.30h. We starten met een gezamenlijke
maaltijd! Muzikanten en zangers zijn van harte uitgenodigd mee te
doen. Ook als je nog nooit hebt meegedaan, kom kijken en doe mee!
Op zondag 9 oktober in de morgendienst laten we horen wat we
hebben ingestudeerd. Opgave vóór 3 oktober bij: lydiaflikweert@live.nl
• UITNODIGING!
Vrouwenvereniging Tabitha hoopt donderdag 29 september haar
startavond te houden. We beginnen om 18.00 uur met een
broodmaaltijd in de zaal van de kerk. Graag vóór 22 september opgeven
bij Apaulien Zweistra (apaulienz16@gmail.com, 06-46592482),
Marian Manning (06-40403257) of Tiny Stoel (06-30741280).
Alle vrouwen zijn van harte welkom!!
• Ambtsdrager verkiezingen
Woensdag 28 september wordt een brede kerkenraadsvergadering
gehouden. Daarin zal gesproken worden over de vervulling van de
komende vacatures in de kerkenraad. De gemeente wordt van harte
opgeroepen namen in te dienen van broeders die u geschikt acht voor
het ambt van ouderling of diaken. Namen kunt u indienen tot en met
dinsdagavond 18:00 uur bij de scriba, of via uw wijkouderling.
scriba@cgkzierikzee.nl
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• Belijdeniscatechese
De eerste jongeren die graag (weer) mee willen doen hebben zich al
aangemeld! Hopelijk volgen er nog een stel. Jij misschien wel!
Ik wil je bemoedigen om er goed over na te denken en ervoor te bidden
als je nog aarzelt. Je mag het natuurlijk ook met mij bespreken: waar we
het over gaan hebben, hoe we de ontmoetingen invullen,
wat er van je verwacht wordt etc. Meld je aan of anders: voel je vrij om
contact te zoeken. Je kunt mij bellen via 0627001847 of mailen naar
predikant@cgkzierikzee.nl.
NB: de eerste avond is gepland op donderdag 22 september in de kerk,
aanvang 20.30 uur. Welkom! (De daarop volgende data zijn: donderdag
29 september, 20 oktober, 10 november, 17 november, 1 december en
15 december).
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
• Josephine Otte, die afgelopen donderdag in het UMC geopereerd is
aan een hersentumor
• Corinda Schilperoort; ze is dankbaar dat ze weer thuis is uit het
ziekenhuis en dat het beter met haar gaat. Ze zal nog wel meer
onderzoeken moeten ondergaan.
• Hanneke Biesma, die na een val is opgenomen in het ziekenhuis in
Goes.
• de talstelling en de komende ambtsdragersverkiezing
• kinderen en jongeren; de geloofsopvoeding en het jeugdwerk in onze
gemeente
• de catechese die deze week weer begint
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: tel. 06-38013266, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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