
 
 
Bijdrage van onze dominee 
 
Verjaardagsfeest 
Afgelopen woensdagavond werd de 50e verjaardag van John Tollenaar gevierd met 
familie, vrienden en bekenden in de Dorpskerk. En nu gaan we naar het Kerstfeest 
toe, dat je ook wel het ‘verjaardagsfeest’ van onze Heer en Heiland Jezus Christus 
zou kunnen noemen. We weten niet of Hij echt op 25 december geboren is (dat is 
niet zo waarschijnlijk), maar samen met christenen van alle eeuwen en de hele 
wereld vieren we dan ieder jaar het feit van zijn geboorte. De vraag wanneer die 
precies heeft plaatsgevonden, is daarbij van minder belang. 
 
Een zwangere vrouw heet ‘in verwachting’ te zijn. Dat was Maria dus van Jezus. 
Maar dit Kind kwam als vervulling van de verwachting van zijn volk Israël, de 
eeuwenoude hoop van het joodse volk, gebaseerd op Gods beloften. Bij de 
aankondiging van zijn geboorte krijgt Maria van Gabriël te horen: ‘Hij zal een groot 
man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal 
Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over 
het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ (Lucas 1:32-33). 
Dat was duidelijke taal voor wie de joodse Messiasverwachting in zijn hart 
koesterde. 
Nu zeggen we ook wel eens dat iets ‘boven verwachting’ is: het blijkt zelfs méér dan 
je had durven hopen of dromen… Dat kun je ook wel van Jezus Christus zeggen: Hij 
overtrof de Messiasverwachting, enerzijds door zijn goddelijke afkomst, anderzijds 
doordat Hij de zonde en het lijden van zijn volk niet uit de weg ging. Zó ver ging Hij 
in zijn solidariteit met de dwalende en zuchtende mensheid dat Hij Zich zoveel als 
Hij kon ermee identificeerde. Die liefde wekt onze verwachting dat zijn Koninkrijk zal 
komen voor een wereld die daarnaar verlangt, met redding en recht. Dat is de 
diepere inhoud van het ‘verjaardagsfeest’ dat we dezer dagen weer hopen te 
kunnen vieren! 
 
Kerstdiensten 
Mocht iemand van ons onlangs zijn gaan denken dat we het coronatijdperk nu toch 
wel gehad hebben, dan word je dezer dagen weer met beide benen op de grond 
gezet. Onze organist Aart Verhorst zou in de beide kerstdiensten het orgel laten 
klinken, maar bleek deze week (samen met zijn vrouw Annie) het virus opgelopen te 
hebben. In de kerstavonddienst op zaterdag wordt hij vervangen door Henk  
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Tazelaar, die voor deze gelegenheid even ‘terugkomt’ uit Goes. Voor de 
kerstmorgendienst op zondag zou Corella Nijsse zijn plaats innemen, maar 
vervolgens bleek ook zij met het coronavirus besmet te zijn. Gevolg daarvan is ook 
dat de medewerking van het zangkwartet in de kerstavonddienst niet door kan 
gaan. De liederen die zij zouden zingen worden nu via de beamer ten gehore 
gebracht. Via John Tollenaar is dhr. Leonard van Moolenbroek uit Middelburg bereid 
gevonden om in de kerstmorgendienst plaats te nemen op de orgelbank. De 
medewerking van het koor Harpe Davids kan wel doorgaan. En zo hopen we toch 
maar weer op inspirerende, feestelijke kerstdiensten! 
 
Adventsgedichtjes 2022 (zingbaar op de melodie van ‘O kom, o kom, Immanuel’) 
 
Met schrik zien wij de heerschappij van ’t kwaad, 
Van oorlog, onrecht, onheil, overdaad. 
En machteloos zien wij het aan: 
Hoe zal dat in de toekomst verder gaan? 
Houd moed, hou hoop, o volk van God, vertrouw: 
De God van ’t Woord blijft zijn beloften trouw! 
 
O kom, o Koning van het wijs beleid, 
Rechtvaardig, maar ook met zachtmoedigheid, 
Die niet het eigen volk onderdrukt, 
Maar steunt wie onder lasten gaat gebukt. 
De Redder, die de Here God belooft, 
Lichtbrengend vuur dat nooit meer wordt gedoofd! 
 
‘Hoe lang nog?’ is de vraag die alom leeft. 
Wij snakken naar het antwoord dat U geeft. 
De wereld staat als ’t ware in brand, 
gevaren dreigen nu van elke kant… 
Hoor ons, en help, o God ga met ons mee, 
al moet het door woestijnen heen of zee! 
 
Het Kerstfeest is niet meer zo heel erg ver: 
Een week nog wachten, en dan is het er. 
Gods Licht voor deze wereld, het kwam 
Als kindje klein, een knecht, een offerlam… 
Straal over ons, o Licht, zo lang verwacht, 
En maak ons kaarsjes, brandend in de nacht! 
 
Hij komt als kind, Gods Licht, Immanuel: 
God wandelde toen rond in Israël… 
Herstel bracht Hij, verzoening, gena, 
Zoals verkondigd werd in Efratha. 
Hij brengt ons uit de diepte naar omhoog, 
God, die in Christus naar ons toe Zich boog! 
 



 
 
Mededeling  
De opbrengst van de Kerstmarkt heeft opgebracht het mooie bedrag van  € 1337,90. 
Dat bestemd is voor het Groot onderhoud van de Dorpskerk. 
  
Namens de organisatie: Hartelijk dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. 
 
Bloemengroet U kunt altijd namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk als u hoort 
van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken. Noteer het, zodat u altijd weet 
waar u dit kunt melden! Telefoonnummer: 06-30159806; e-mail: 
cobyfraanje@icloud.com. 
 

De collectes  
 

Eerste collecte op 24 en 25 december is voor de kerk:  
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466  
 

Tweede collecte 24 december is voor: De Voedselbank 
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  
onder vermelding van ‘De Voedselbank’ 
 

Tweede collecte 25 december is voor: Kerk in Actie (Kinderen in de Knel) 
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  
onder vermelding van ‘Kerk in Actie (Kinderen in de Knel’ 
 

Giften voor de diaconie:  
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  
 

Giften voor de kerk: 
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466 
 

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.  
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,  
          Ds. A. Spaans 
Colofon 
 

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. 
Heeft u kopij voor de Zondagsbrief?  Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan 
zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl.     
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Kerkdienst op zaterdag 24 december 2022, Kerstavonddienst  
in de Dorpskerk 

Voorganger:  Dominee A. Spaans 
Ouderling:     Mevrouw J. van Achterberg 
Organist:       De heer H. Tazelaar 
Koster:           De heer H. Jobse 
Beeld en geluid:  De heer C. van Gilst  en de heer J.A. Brouwer 
Gastvrouw: Mevrouw N. Kramer 
 
De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de Voedselbank 
 
Orgelspel voor de dienst 
  
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Lied 477:1,2 en 4 (staande) 
 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
De hemelse eng’len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
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Stil gebed, bemoediging en groet (staande) 
 
Zang: Weihnachtsoratorium (J.S. Bach) koraal 5 (“Wie soll ich Dich empfangen”) –  
 
https://youtu.be/R0JYcLrinQQ  
 
Gebed 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 103:1,2 en 4 
 

In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 
in doeken gehuld, als kindje terneer.  
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis; 
Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis. 
 
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, 
die zondaren mint, zo nameloos teer; 
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij; 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
 
Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart; 
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint, 
dan ben ik van nu aan voor eeuwig uw kind. 

 
Schriftlezing: Micha 5:1-4a 
 

 
 
 
 
Zang: “O Little Town of Bethlehem” - https://youtu.be/LRuXdOb6TrA  
 
Schriftlezing: Lucas 2:1-7 
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Zingen: Lied 473 
 

Er is een roos ontloken / uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken / door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht / is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 
 
Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen / uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, toen Gabriël haar groette  
in ‘t midden van de tijd. 
 
Die bloem van Gods behagen / heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen / als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken  
in ‘t midden van de dood. 

 
Schriftlezing: Lucas 2:8-14 
 
Zingen: Lied 486:1 en 4 
 

Midden in de winternacht / ging de hemel open; 
die ons heil ter wereld bracht, / antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 
 
Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, / bode van de luister, 
die ons weldra op zal gaan, / herders, blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 

 
Schriftlezing: Lucas 2:15-20 
 
Zang: ‘Away in a Manger’ - https://youtu.be/pbQpEdwGEXo  
 
Overdenking: ‘Waarin een klein Kind groot kan zijn’ 
 
Zingen: Lied 478:1,2 en 4 
 

Komt, verwondert u hier, mensen, / ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, / ziet dit nieuw geboren kind! 
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, / ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die ’t al is, in gebreken, / ziet, die ’t licht is, in de nacht, 
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, / wordt verstoten, wordt veracht. 

https://youtu.be/pbQpEdwGEXo


 
Ziet, hoe dat men met Hem handelt, / hoe men Hem in doeken bindt, 
die met zijne godheid wandelt / op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden / zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, / die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, / die ’t al draagt in zijne hand. 
 
O Heer Jesu, God en mense, / die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, / geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, / maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, / maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, / maak mij levend door uw dood! 

 
Gedicht: ‘Wilt Gij hier op aarde slapen’ 
 
Zang: Weihnachtsoratorium koraal 59 (“Ich steh’ an deiner Krippen hier”) –  
 
https://youtu.be/8d6OCpRZzP8  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 101 (staande) 
 

Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in den hoge, ere zij God in den hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen, in de mensen een welbehagen. 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

 
Zegen, beantwoord met zingen: Lied 439:4 (staande) 
 

O Jezus, maak mij arme / in deze heil'ge tijd  
uit goedheid en erbarmen / zelf voor uw komst bereid.  
Laat dit bestaan uw stal, / dit hart uw kribbe wezen,  
opdat nu en na dezen / ik U lofzingen zal. 

 
  

https://youtu.be/8d6OCpRZzP8


 

 

Kerkdienst op zondag 25 december 2022, 1e Kerstdag in de Dorpskerk 
 

Voorganger:  Dominee T.W. van Bennekom 
Ouderling:     De heer A. Karman 
Diaken: Mevrouw M.P. Houterman 
Organist:       De heer L. van Moolenbroek 
Koster:           De heer H. Jobse 
Beeld en geluid:  De heer B. Spies en de heer J.M. Geelhoed 
Gastvrouw: Mevrouw C.E.L. Kramer 
Lector: Mevrouw L. Laan 
Kindernevendienst: Mevrouw P.C. Verhulst 
 
Medewerking wordt verleend door het koor ‘Harpe Davids’ o.l.v. Joke de Haze. 
 
De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Kerk in Actie (Kinderen in de knel) 
 
De bloemengroet is voor: de heer L. Huibregtse, West Kerkstraat 16 
 
Koorzang: 
1. Vrouwenensemble 
2. ‘Transeamus’ 
 
Votum en groet (staande) 
 
Gedichtje en aansteken kaars 
 
Hij komt als kind, Gods Licht, Immanuel:  
God wandelde toen rond in Israël… 
Herstel bracht Hij, verzoening, gena, 
Zoals verkondigd werd in Efratha. 
Hij brengt ons uit de diepte naar omhoog, 
God, die in Christus naar ons toe Zich boog! 
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Zingen: Psalm 89 : 1,3 
 

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 
Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in 't licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 

 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen: Lied 483: 1,2  
 

Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,                                                                              
die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Bethlehems stal,                                                                       
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer.  
 
Hulp’loos Kind, heilig Kind,  
dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd,  
wordt G’ op stro en in doeken gelegd.                                                                                                     
Leer m’ U danken daarvoor.  
Leer m’ U danken daarvoor. 

 
Gebed om opening van het Woord 
 

Begin kindernevendienst? 
 

Schriftlezing: Lukas 2:1-20 
 

Koor: ‘Het is nacht in Bethlehem’ en ‘Kom in mijn hart’ 
 

Verkondiging: Geen vrees...maar grote blijdschap (Lucas 2:9-11) 
 
Orgelspel 
 



 
Zingen: Lied 481: 2,3 
 

Hij, die heerst op ’s hemels troon,  
Here Christus, Vaders Zoon,  
wordt geboren uit een maagd  
op de tijd die God behaagt.  
Zonne der gerechtigheid,  
Woord dat vlees geworden zijt,  
tussen alle mensen in  
in het menselijk gezin.  
Hoor, de engelen zingen d’ eer  
van de nieuw geboren Heer! 
 
Lof aan U die eeuwig leeft  
en op aarde vrede geeft,  
Gij die ons geworden zijt  
taal en teken in de tijd,  
al uw glorie legt Gij af  
ons tot redding uit het graf,  
dat wij ongerept en rein  
nieuwgeboren zouden zijn.  
Hoor, de engelen zingen de eer  
van de nieuw geboren Heer! 

 
Dankgebed 
 
Koor: ‘Dit kind, mijn Heer’ en ‘Feest in Judea’ 
 
Samenzang: Ere zij God (staande) 
 

Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in den hoge, ere zij God in den hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen, in de mensen een welbehagen. 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

 
Zegen (staande) 
 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw. 
 
ALLEN EEN GEZEGEND KERSTFEEST GEWENST! 
 
 


