
 

PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT 
 

Broeders en zusters, 

U ontvangt de drieëndertigste Zondagsbrief .  

 

 

Bemoediging Jesaja 40:28 

 

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper 

van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is 

niet te doorgronden. 

 

Dienst vanuit de Dorpskerk. Op zondag 17 januari 

2021 kunt u via kerkdienst gemist alleen online de 

dienst beluisteren. De dienst begint  

zondagmorgen om 10 uur in de Dorpskerk en is 

vanaf dan te beluisteren. De dienst wordt geleid 

door Ds. A. Spaans. 

 

De dienst vindt plaats met zo min mogelijk 

mensen in de kerk en wordt alleen online 

uitgezonden.  

 

 

 

 

 
 

Bijdrage van onze dominee. Een groet vanuit de pastorie. 
 

U hebt ongetwijfeld vernomen dat de ‘lockdown’ in ons land met drie weken wordt 

verlengd, de val van het kabinet-Rutte 3 zal daar niets aan veranderen. De leiding 

van de Protestantse Kerk in Nederland heeft dringend geadviseerd om voorlopig 

het zingen in de kerk maar helemaal achterwege te laten, uit angst voor de 

besmettelijke Britse variant van het coronavirus en voor toestanden als in de 

Protestantse Gemeente te Biddinghuizen. Dat betekent dat wij voorlopig maar 

afzien van de medewerking van een zanggroepje in onze online vieringen, hoe 

jammer dat ook is. ‘Safety first’, zoals de Engelsen zeggen, oftewel ‘veiligheid 

gaat boven alles’… Zodra het weer veilig en verantwoord is, willen we graag weer 

gebruik maken van de diensten van deze zangers. 

 

We hopen dit gemis van zang te ondervangen door het afspelen van opgenomen 

zang van zangers in eerdere diensten in de Dorpskerk, en misschien ook van 

opnames uit Nederland Zingt op YouTube; of door de voorganger de liederen 

langzaam te laten voordragen onder zacht orgelspel. Op deze manier wil ik het de 

komende zondagochtenden doen. 

 

In het kerkblad van Westkapelle van deze maand kwam ik het volgende actuele 

gedicht tegen: 

 



 

Corona  

 

Het werd van hogerhand geregeld 

ontmoet elkaar niet meer aan huis, 

houd afstand, wees alert 

blijf het liefst gewoon maar thuis. 

 

Bedrijven, winkels zijn gesloten 

ouderen zitten eenzaam en alleen,  

Lockdown legt zijn stempel 

het virus is dodelijk en gemeen! 

 

Kerken mogen niet meer open 

alleen te volgen digitaal, 

iedereen heeft ermee te maken 

en het treft ons allemaal. 

 

Maar één Deur staat wijd open 

je mag komen als je wilt, 

er is een rijk gedekte tafel 

die ieders honger stilt. 

Bij God is er geen Lockdown 

kom binnen zet je neer, 

bij Hem is er geen afstand 

Hij is jouw Heiland en jouw Heer! 

 

Want de Hemel kent geen zieken 

er is geen virus of IC, 

louter vreugde, louter blijdschap 

volkomen rust en vree! 

 

Alles is volmaakt en veilig 

want Jezus als de Weg, 

bevrijdt ons van elk onheil 

dát heeft Hij ons gezegd! 

 

[Dichter: Els Hengstman -van Olst] 

 

 

 

Ik wens u een mooi einde van deze week en een vertrouwenwekkend begin van de 

nieuwe! 

 

Ds. A. Spaans 
 

 

Zingen in de kerkdienst 

 

Het lijkt erop dat 

we nog wel even 

door moeten 

gaan met het 

organiseren van 

online 

kerkdiensten. 

Gelukkig zijn er 

altijd zangers 

beschikbaar die 

de muzikale 

invulling mede 

vorm kunnen 

geven. 

 

 

 
 



Mis je het zingen ook zo?  En zou  je graag een keer mee willen zingen in de 

online viering?  Kom dan een keer meezingen om te ervaren hoe dat is. Je hoeft 

echt geen geschoolde stem te hebben.  
 

We zingen op een verantwoorde manier, met glazen schotten tussen de zangers. 

Daarmee vergroten we de veiligheid en beschermen we elkaar.  Je kunt je opgeven 

bij Judy van Achterberg, tel. 06-18480316 of jvanachterberg@zeelandnet.nl 
 

Contact met vrijwilligers 
 

Heeft u behoefte aan dagelijks telefonisch contact, dan kunt bellen naar Joke de 

Haze, telefoonnummer  06-42848557. Zij neemt contact op met een vrijwilliger 

die, wanneer u dat prettig vindt, u elke morgen belt tussen negen uur en half tien, 

om gewoon even te vragen hoe het met u gaat of 

een gezellig praatje en een glimlach. Schroom u 

niet om met Joke te bellen. We zijn en blijven 

bereikbaar via de telefoon. 
 

De collectes  
 

We roepen u op in de collectes bij te dragen via 

de bank. Een bijdrage is mogelijk voor de kerk 

en voor de diaconie. Dit kunt u doen door een 

overmaking op een van deze of beiden 

bankrekeningen te doen:  
 

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat  

rekeningnummer NL98RABO0373717466 of de  
 

Diaconie van de PG Colijnsplaat:  

rekeningnummer NL87RABO0312200749 . 
 

 

De Diensten vanuit de Dorpskerk in Colijnsplaat: 

 

De uitzendingen via kerkdienst gemist en kerktelefoon kunt u 

beluisteren via de onderstaande link. Door op de link te klikken 

(of gelijktijdig Ctrl en Rechter muisklik, u ziet dan een 

aanwijzer) gaat u naar de uitzending. 
 

De uitzending begint zondagmorgen om 10 uur. Iets eerder begint het orgelspel.  
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat 

 

De liturgie van de dienst, die via de kerktelefoon of internet is te beluisteren, treft u 

onderstaand aan.   
 

Bloemengroet: Deze gaat deze week naar mevrouw Sloof. 
 

De collectes voor de dienst: De eerste collecte is is de kerk, die van de tweede de 

St. LUMAHelpt. 
 

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,  
 

ds. A. Spaans 

 

mailto:jvanachterberg@zeelandnet.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat


Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT 

 

Online viering op zondag 17 januari 2021 in de Dorpskerk 

Voorganger:   Ds. A. Spaans 

Ambtsdrager: Mevr. J. de Haze 

Organist:        Mevr. C. Nijsse 

Koster:           Dhr. J. Hollestelle 

 

Orgelspel voor de dienst 

 

Binnenkomst, welkom en mededelingen 

 

  Geef vandaag voor 
de kerk van morgen! 

Actie 
Kerkbalans  

 

2021 

 



Lied 209/Gezang 327 

 

Heer Jezus, o Gij dageraad, wend naar ons toe uw licht gelaat. 

Uw Geest die in de waarheid leidt zij onze gids in deze tijd. 

 

Geef dat ons hart mag zijn gericht op U die ons verstand verlicht, 

opdat uw naam ons steeds nabij, uw lof op onze lippen zij, 

 

totdat met alle eng'len saam wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’, 

en zien U in het zalig licht: van aangezicht tot aangezicht. 

 

Stil gebed, bemoediging en groet 

 

Lied/Psalm 66:2 

 

Kom, zie nu de geduchte werken die God aan mensen heeft gedaan; 

Hij stelde aan de waat'ren perken, droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 

Laat zich ons hart in Hem verblijden: God houdt de volken in het oog. 

Zijn rijk is over alle tijden. Gij trotsen, draag het hart niet hoog. 

 

Gebed om Gods ontferming en vergeving 

 

Lied/Psalm 66:3 

 

Doe onze God een loflied horen, gij volken, zing alom op aard, 

loof Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wank’len heeft bewaard. 

Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. 

Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt. 

 

Gebed om Gods Woord en Geest 

 

Schriftlezing: Jesaja 40:1-5 en Johannes 1:19-28 

 

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar 

bekend. dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een 

dubbele straf voor haar zonden. uit de hand van de HEER heeft ontvangen. Hoor, 

een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg 

door de woestijn, effen in de wildernis een 

pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd 

worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat 

ruig land vlak worden en rotsige hellingen 

rustige dalen. De luister van de HEER zal zich 

openbaren voor het oog van al wat leeft. De 

HEER heeft gesproken!’ 

 

Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden 

hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten 

naar hem toe gestuurd om hem te vragen: Wie 

bent u? Hij gaf zonder aarzelen antwoord en 

verklaarde ronduit: Ik ben niet de messias. Toen vroegen ze hem: Wie dan? Bent u 



Elia? Hij zei: Die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. ‘Maar 

wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan 

degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ Hij zei: ‘Ik ben de 

stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet  

 

Jesaja gezegd heeft.’ De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën 

kwamen, vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook 

niet Elia of de profeet?’ ‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw 

midden is iemand die u niet kent, hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard 

om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ Dit gebeurde in Betanië, aan de 

overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. 

 

Lied 528/Gezang 162:1 en 5 

 

Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen. 

Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  

 

Weest verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, wonend in ons midden. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  

 

Schriftlezing: Johannes 2:1-11 

 

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was 

er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn 

bijna op was, zei de moeder van Jezus 

tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn 

meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. 

‘Mijn tijd is nog niet 

gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder 

de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij 

jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden 

daar voor het Joodse reinigingsritueel 

zes stenen watervaten, elk met een 

inhoud van twee à drie metrete. Jezus 

zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten 

met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 

Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en 

breng dat naar de 

ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En 

toen de ceremoniemeester het water 

dat wijn geworden was, proefde – hij 

wist niet waar die vandaan 

kwam, maar de bedienden die het 

water geschept hadden wisten het 

wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de 

goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn 



tot nu bewaard.’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste 

wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 

 

Lied 526/Gezang 166:3 en 4 

 

In Kana was de gloed geweken, het vuur bedolven onder as; 

toen zei de vlam in ieders beker wie er de ware wijnstok was; 

laat het nu uit de kruiken stromen, de vreugde ga van mond tot mond, 

omdat Hij, in zijn uur gekomen, de aarde aan zijn zijde vond! 

 

Juich voor de koning van de volken buig voor zijn opperheerschappij, 

zing halleluja! Uit de wolken: komt ons zijn heerlijkheid nabij. 

Bouw dan ootmoedig aan de aarde, leg vrede in elkanders hand: 

Hij die de beste wijn bewaarde roept ons ter bruiloft in zijn land! 

 

Uitleg en verkondiging. Tekst: En toen de ceremoniemeester het water dat wijn 

geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden 

die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom… (Johannes 

2:9) 

 

Lied/Psalm 107:19 en 20 (gezongen door Corella) 

 

Wie nooddruft heeft, hij hope; een herder is de Heer. 

Hij doet de toekomst open, hun leven neemt een keer. 

Al wie het goede doet zal zien en zich verheugen; 

de waarheid spreekt voorgoed, verstommen zal de leugen. 

 

Wie wijs is, zal de Here zijn goedertierenheid 

toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. 

Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, 

verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot de vrede. 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en “Onze Vader” 

 

Lied 835/Gezang 442:1 en 4 

 

Jezus, ga ons voor deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand naar het vaderland. 

 

In de woestenij, Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.  

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 


