Getijde voor zondag
20 november 2022
Zondag voleinding

God, U kent de namen van de
mensen die we missen

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. J. van Langevelde

1.

Onze gemeente beschikt ook over een eigen kerk-app.
Door de QR-code te scannen met de camera van uw
telefoon, kunt u digitaal uw gaven geven voor de
collecten.

BIJ DE DIENSTEN
Vandaag is het Zondag Voleinding. De laatste zondag van het kerkelijk
jaar. We zijn er 28 november 2021 hoopvol aan begonnen.
De belofte van de komst van Christus, gevoed en versterkt in de
Adventsweken, heeft ons week in week uit op de been willen houden.
Dat is echter meer dan eens met vallen en opstaan gegaan - we kennen
onszelf maar al te goed...
Gelukkig laat de HERE ons niet los. En houdt Hij vast aan Zijn plan dat
bij de wederkomst van Jezus Christus alle dingen nieuw worden.
Dan zal er dus ook geen dood meer zijn en zal Hij alle tranen afwissen.
Wat een blij vooruitzicht, zeker ook op deze dag waarop we in de
morgendienst de namen noemen van hen die ons zijn voorgegaan!
We lezen daarbij de eerste verzen van het boek Exodus. Ze bevestigen
de verdrietige, maar ook hoopvolle werkelijkheid, dat geslachten gaan
én komen.
In de avonddienst luisteren we naar de prachtige woorden die Psalm 8
zingt over de Schepper, de schepping en het schepsel.
Maar in wát voor contrast staan ze met de bepaald minder fraaie
werkelijkheid van de mens die bezig is de aarde te gronde te richten.
En zich daarin dus een slechte rentmeester toont over het kostbare
werk van Gods handen. Ook hier gloort gelukkig de hoop op Herstel.
Maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om hier en nu onze
verantwoordelijkheid serieus te nemen. Twee diensten met preken voor
jong en oud. We bidden dat de Geest ons hart ermee aanraakt en
vernieuwt.
ds. Jan van Langevelde
2.

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Koster: Sjoerd van den Hoek en Ellie Bolle
Ouderling: Menno Bin
Welkom en mededelingen
Liedboek 1
2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 90 NB
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.
Leefregel van God
3.

Psalm 103 OB
8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
gelijk een bloem, die op het veld verheven,
wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teêr;
wanneer de wind zich over 't land laat horen,
dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.
9. Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen.
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,
maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Evangelische Liedbundel 448
1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.
Schriftlezingen: Exodus 1: 1-8 en Psalm 90
Exodus 1: 1-8
Israël in Egypte verdrukt
1 Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die met Jakob naar
Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin:
2 Ruben, Simeon, Levi en Juda;
3 Issaschar, Zebulon en Benjamin;
4 Dan, Naftali, Gad en Aser.
4.

5

Alle zielen die van Jakob afstamden, waren zeventig zielen; Jozef was
echter al in Egypte.
6 Toen Jozef gestorven was, en ook al zijn broers, en heel die generatie,
7 werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zij zich overvloedig uit.
Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen
werd.
8 Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan, die Jozef niet gekend
had.
Psalm 90
De eeuwige God en de vergankelijke mens
1 Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, Ú bent ons een toevlucht
geweest van generatie op generatie.
2 Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld
voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.
3 U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: Keer terug,
mensenkinderen.
4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer
die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht.
5 U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap. In de morgen zijn zij als het
gras dat opkomt:
6 in de morgen bloeit het en komt het op, 's avonds wordt het
afgesneden en het verdort.
7 Want wij vergaan door Uw toorn, door Uw grimmigheid worden wij
door schrik overmand.
8 U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen, onze verborgen
zonden in het licht van Uw aangezicht.
9 Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid, wij brengen
onze jaren door als een gedachte.
10 De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer
sterk zijn, tachtig jaren, maar het beste daarvan is moeite en verdriet,
want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.
11 Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, wie
weet hoezeer U te vrezen bent?
12 Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.
13 Keer terug, HEERE, hoelang nog? Laat het U berouwen over Uw
dienaren.
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Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij
juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.
15 Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt,
overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.
16 Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw glorie over hun
kinderen.
17 De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk
van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat.
Opwekking 818
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,
heel de oude wereld verdwijnt; de pijn voorbij.
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,
alle zorg en wanhoop verdwijnt;
de angst voorbij.
Refrein:
Op die dag, in de hemel, | wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus | en klinkt het overwinningslied.
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw, | op die dag.
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,
dan zien we uw macht en uw pracht, | op die dag. Refrein 2x
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw.
Ja, U maakt ons anders en nieuw.
U maakt ons anders en nieuw | op die dag. Refrein
En klinkt het overwinningslied.

6.

Verkondiging : 'Geslachten gaan, geslachten zullen komen'
Luisterlied: 'De mensen die we missen' | Sela
God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.
God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.
Troost ons Heer, wees ons nabij.| Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.
God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.
Wie huilt er onze tranen? | Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen? | Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?| Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen? | Christus, Hij alleen!
Wij gedenken (staande)
Weerklank 96
2. Al hun woorden, al hun werken,
wat gezegd is en gedaan,
zonder dat zij het bemerken
gaat het mee, hen achteraan;
als het licht is aangebroken
en de nacht zich overgeeft
blijkt geen woord te veel gesproken:
niemand heeft voor niets geleefd.

4. Zalig, zalig zijn de doden,
zegt de Geest, – van nu af aan!
Om voorgoed tot rust te komen
zijn zij van ons heengegaan;
Christus die hen binnen noodde,
breekt het brood en schenkt de wijn –
zalig, zalig zijn de doden
die in Hem gestorven zijn!
7.

Dankgebed en voorbeden
Liedboek 397
1. O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

6. O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!
Zegen
(Collecte bij de uitgang)

Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Kosters: Martijn en Digne Flikweert
Ouderling: Mark de Gast
Welkom en mededelingen
Weerklank 9 (wisselzang)
1. (allen) Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
2. (mannen) Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
3. (vrouwen) U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

8.

4. (allen) Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!
Stil gebed, votum en groet
Weerklank 253
3. Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

4. Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Gebed
Schriftlezing: Psalm 8
De majesteit van de HEERE
1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’.
2 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.
3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk
fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en
wraakzuchtige te laten ophouden.
4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren,
die U hun plaats gegeven hebt,
5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat
U naar hem omziet?
6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met
eer en glorie gekroond.
7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles
onder zijn voeten gelegd:
8 schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld,
9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van
de zeeën gaat.
10 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! 9.

(Collecte bij de uitgang)
Opwekking 705 | jongeren
1. Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Refrein: Toon mijn liefde
aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

2. In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen. Refrein
Kinderen naar de zondagsschool
Verkondiging: 'Gods plan(et)'
'Tranen voor de schepping' | jongeren
U bent schepper van de aarde,
De bergen en rivieren,
Het water en de lucht.
De zeeën en ons land:
Maar ze raken in verval;
Verbonden met elkaar
Ja, de mens maakt zoveel stuk.
en gedragen door Uw hand.
U huilt om heel Uw schepping,
U roept ons om te zorgen
en wij huilen met U mee;
voor Uw schepping en elkaar;
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

10.

De toekomst is verzekerd:
U maakt alles nieuw!
De hemel en de aarde;
Zoals U dat heeft gewild.
U werkt door onze handen;
Wij bouwen met U mee.
Eens wordt alles weer als nieuw…
Ja, U maakt alle dingen nieuw….
Dankgebed en voorbeden
Opwekking 347 (gezongen geloofsbelijdenis)
Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x)
Naam aller namen, naam aller namen.
Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:
Jezus, U bent Heer, U bent Heer. (4x)
Naam aller namen, naam aller namen.
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.

• Uitleg bij de bloemschikking:
Vandaag gedenken wij degenen van wie wij afscheid hebben moeten
nemen.
De witte rozen in het bloemstuk staan voor de mensen die ons ontvallen
zijn: 11 rozen voor de gemeenteleden van wie we de namen noemen,
en 1 roos voor alle geliefden die niet meer onder ons zijn. Hen te missen
valt ons zwaar.
De krans met klimop er omheen verwijst naar Gods trouw, die is tot in
eeuwigheid. Hij laat zijn licht schijnen over ons leven en draagt ons door
de diepten heen. De paarse bloemen in het midden staan symbool voor
het verdriet wat de dood ons brengt, maar ook voor de hoop. Hoop die
wij mogen hebben door de dood heen, op het eeuwige leven, door het
lijden en sterven van onze Here Jezus Christus: Hij heeft de dood
overwonnen! Op de voorgrond links: de zwarte stenen en de dorre
takjes en eikeltjes staan voor de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid
van dit aardse leven, wij ervaren de gebrokenheid juist ook aan het graf.
Op de voorgrond rechts echter de witte stenen met het glas: dit staat
voor de onvergankelijkheid en de vreugde die is weggelegd voor Gods
kinderen. Wij mogen weten dat Hij alles nieuw maakt!
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• Collecten
De collecten zijn bestemd voor de kerk en de 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).
• Overkomst tot onze gemeente (1e maal)
Vanuit de Hervormde gemeente te Zierikzee wensen met bewijs van
lidmaatschap tot onze gemeente over te komen:
Willem (Wim) Storm geb. 21-12-1969
Christiana Monica (Monique) Storm – Pronk geb. 02-10-1971
en als doopleden:
Eunice Michaëlla (Eunice) Storm geb. 15-12-2003
Nathanaël William Christian (Nathanaël) Storm geb. 21-10-2005
Hun adres is Volkerakstraat 20, 4301 XS Zierikzee, tel: 06-15552588
Ook wenst vanuit de Hervormde gemeente te Zierikzee met bewijs van
lidmaatschap tot onze gemeente over te komen:
Adriana Maria (Adriënne) Blok geb. 17-08-1985
Vanuit de Hervormde gemeente te Goedereede komen als doopleden
over: Feike Jan Blok geb. 25-10-2015
Jette Constance Blok geb. 30-03-2017
Hun adres is Rollandthof 20, 4301 KH Zierikzee.
• Koffiedrinken wijk 8
Beste broeders, zusters, jongens en meisjes uit wijk 8:
Hierbij willen wij u / jullie allemaal hartelijk uitnodigen om na de
morgendienst met elkaar koffie, thee of fris te drinken in de zaal op het
Kerkplein.
• Mannenvereniging 21 november
Maandagavond DV 21 november hoopt de mannenvereniging weer
samen te komen. We hopen dan met elkaar te spreken over een
onderwerp uit Amos 2 en 3 ‘ Neem de Heere en zijn verbond serieus”
n.a.v. een inleiding van br. Cor Stoel. We beginnen om 19:30 uur. Ook
gasten zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen. 13.

• Vrouwenvereniging 24 november
Vrouwenvereniging Tabitha hoopt donderdag 24 november weer een
bijeenkomst te houden.
Zr. Catrien Oomens houdt een inleiding over het onderwerp
"Doelgericht". Deze bijbelstudie is te vinden in Vrouw nr. 3 mei-juni,
2020. We beginnen om 19.30 uur. Leden en gasten zijn van harte
welkom!
• Zondag 27 november
Volgende week zondag zal in de morgendienst de Heilige Doop bedient
worden aan Nolan Moerland, ds. J. van Langevelde hoopt dan voor te
gaan. Tevens zal de voorbereiding van het Heilig Avondmaal
plaatsvinden. Na deze dienst is er weer gelegenheid om een kopje koffie
of thee met elkaar te drinken in de zaal bij de kerk.
In de avonddienst hoopt ds. E.B. Renkema voor te gaan.
De collecten op deze zondag zijn bestemd voor kerk en kerkelijke
kassen. De extra collecte is bestemd voor het kinderkerstfeest.
• Commissie van Beheer
Collectebonnen
Met ingang van 1 december worden de prijzen van de collectebonnen
verhoogd. Vanaf week 48, voorafgaand aan zondag 4 december, zijn nog
uitsluitend collectebonnen te bestellen voor de volgende kaarten van 32
bonnen: Roze 28 euro (0,86/bon), blauw 50 euro (1,56/bon), geel 93
euro (2,90/bon). Zie ook Het Venster van november.
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
• Piet Neele, die enkele dagen in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam
moest worden opgenomen en daar een ingreep onderging in verband
met de nierdialyse
14.

• Karin Volkeri, die te horen kreeg dat ze baarmoederkanker heeft; ze
zal daarom naar verwachting op korte termijn in Goes geopereerd
worden
• Josephine Otte en Peter Legemate; voor hen bidden we in deze weken
aanhoudend
• allen die verdriet te verwerken hebben vanwege het gemis van
geliefden
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

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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