
 Bijdrage van onze dominee

Glas-in-lood

Afgelopen maandagmiddag was de
Bijbelgespreksgroep voor het eerst in het
nieuwe jaar weer bijeen. Het ging over
‘beproeving’ (die van God komt en bedoeld is
om ons geestelijk sterker te maken) en
‘verzoeking’ of ‘verleiding’ (die van de duivel
komt en bedoeld is om ons geestelijk onderuit
te halen). Beide staan ons in 2023 ongetwijfeld
weer te wachten, net als in de voorgaande
jaren.
De deelnemers kregen het volgende gedicht
mee, dat duidelijk maakt dat het niet alleen
gaat om wat we gaan zien en beleven, maar ook om wat er voor anderen aan ons  
te zien en te beleven valt:

Nieuwjaarsgebed

De dagen van dit nieuwe jaar
Zijn stukjes glas in vele kleuren
365 stukjes liggen klaar
Dieppaars is er voor de dagen dat ik treur en 
Vrolijk rood voor dagen dat ik liefde voel.
Het groen is voor de hoop
En roze voor de dromen.
Met geel, de kleur van oogst,
Bevestig ik mijn dromen.
Het blauw en grijs wijst op
De wolken die ook komen:
De plichten en de innerlijke strijd

En al die stukjes voeg ik samen met beleid
En in geloof dat U mijn leven leidt,
Dat U de stukjes vasthoudt in het lood
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Vandaag en morgen tot het uur komt van mijn dood.

Heer, maak mijn raam doorzichtig, transparant,
Zodat degeen die in de straat voorbijgaat 
Uw licht ziet aan de binnenkant,
De weerglans van uw lief gelaat.

O, Zoon van God, die liefde zijt,
Geef ons het uitzicht dat bevrijdt.

Amen

[Naar aanleiding van een prozatekst, gevonden in de kathedraal van Issoire 
(Fr.)2001. Vertaling: Maria H. Bikker]

Avondmaal

Komende zondag hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. De ‘gewone’ 
elementen van brood en wijn en het samenzijn als in een gewone kerkdienst 
krijgen een ‘buitengewone’ betekenis: je mag er iets van Jezus Christus in zien, die 
in liefde Zichzelf voor ons gegeven heeft.
De Romeinse officier roept in Mattheüs 8:8 uit: ‘‘Heer, ik ben het niet waard dat U 
onder mijn dak komt. Spreek slechts een enkel woord en mijn knecht zal 
genezen.” Hieruit spreken tegelijk bescheidenheid en vertrouwen: jezelf niet op 
een voetstuk zetten, en in geloof veel van Hem verwachten! Zo mogen we brood 
en wijn ontvangen en met elkaar delen.

14 tot 18 januari: actie kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2023 is van start!  
Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het
land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en
gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te
maken. Deze week valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) 
mee?

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. 
Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als gemeente weer op 
volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar 
leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien 
en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die 
onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 
2023 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden.
Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al

eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen. 



AGENDA

17 januari, 19.30 uur: Werkgroep Eilandelijke samenwerking in Wissenkerke
23 januari, 19.30 uur: moderaminavergadering in Kamperland
24 januari, 19.30 uur: stiltemeditatie in de Dorpskerk
25 januari, 9.30 uur: creatief koffie-uurtje in de Thuishaven

Collecte

Eerste collecte is voor de kerk: 
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466 
De tweede voor ondersteuning van gemeenten vanuit de Protestantse Kerk,
rekeningnr. NL98RABO0373717466 met vermelding van ondersteuning Gemeente 
PKN

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. Arie Spaans

Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Colijnsplaat.

Kopij inleveren vóór vrijdag 17:00 uur naar Zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl



LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT
Avondmaalsdienst op 15 januari 2023 in de Dorpskerk

Voorganger: Dominee. A. Spaans
Ouderling: De heer. A. Karman
Diaken: Mevrouw .J. Euwijk
Organist: Mevrouw .C. Nijsse
Koster: De heer. J. Hollestelle
Beeld en geluid: Mevrouw .J.J. Hollestelle en De heer.H.Jobse
Gastvrouw: Mevrouw .E. Soetekouw
Lector: Mevrouw .J.M. Holtman
Kindernevendienst: Mevrouw .J.C. Jobse

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de ondersteuning van 
gemeenten vanuit de Protestantse Kerk.
De bloemengroet is voor fam. Verhorst.

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied/Psalm 107:1 (staande)

Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Zingen: Lied/Psalm 107:19 en 20

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.

Gebed om Gods Woord en Geest

Begin kindernevendienst?

Schriftlezing: Mattheüs 4:1-11

Zingen: Lied 538/Gezang 172:1 en 4

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden, 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden, 
die ’t ons heeft voorgedaan 

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden, 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan 

Uitleg en verkondiging. Tekst: Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als 
U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen.’ 
(Mattheüs 4:3)

Orgelspel 



Zingen: Lied/Psalm 66:3 en 4

Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft 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.

Gij bracht ons in des vijands netten.
Hij heeft het tuig ons aangelegd
om in het zadel zich te zetten,
en als een rijdier ons geknecht.
Hij heeft ons in het vuur gedreven
en door de wateren gejaagd.
Toen hebt Gij 't leven ons hergeven
en alles wat ons hart behaagt.

Avondmaalsformulier

Geloofsbelijdenis: zingen Lied 340b (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in 
Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de heil’ge
Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage 
wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand
Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden
en de doden. Ik geloof in de heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, 
christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

Gebeden

Zingen: Lied 653:2 en 5/Gezang 75:2 en 11

Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood.

Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 



het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartenbloed.

Delen van brood en wijn

Lezing: Psalm 103:2-4, 11-13

Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen,
Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde…

(…)
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.

Dankgebed

Zingen: Lied 378 (staande)

Sterk, Heer, de handen tot uw dienst,
die heilig brood ontvingen,
de lippen, aan uw kelk gezet,
om van uw heil te zingen;

de oren open voor uw woord
en doof voor vals gefluister,
de ogen spiegels van uw licht
dat doorbreekt in het duister;

de tong die proeven mocht van U
vrij van bedrog en leugen,
de mond geopend voor een lied
om wat het hart verheugde;

de voeten die, op weg naar U,
dit huis hebben betreden –
dat zij van hier met lichte tred
de weg gaan van uw vrede.



Sterk zo het hart dat voor U klopt
met bloed,  door U gegeven –
uw lichaam dat ons lichaam voedt
met uw verheerlijkt leven.

Zegen, beantwoord met driemaal gezongen ‘Amen’ (staande)

Orgelspel : Mevrouw .C. Nijsse bij het verlaten van het kerkgebouw.


