
 
Bijdrage van onze dominee 
 

Het Woord ontnomen en teruggegeven 
Volgende week, in de nacht van dinsdag op woensdag, is het 70 jaar geleden dat wind 
en water voor de Ramp zorgden die grote stukken van Zuidwest Nederland trof. Een 
zee van leed werd er aangericht, om mensen, dieren, huizen en spullen, om wat er 
allemaal verwoest werd en verloren ging. Colijnsplaat bleef wonderwel gespaard, maar 
te midden van veel ontreddering en ontzetting. Zondag wil ik er in de kerk aandacht 
aan besteden. 
In de hervormde kerk van het zwaar getroffen Stavenisse steeg toen het water zo hoog 
dat er een Bijbel in een kroonluchter terechtkwam en daar vast bleef zitten. Dit 
inspireerde ds. Okke Jager, die destijds predikant in Vrouwenpolder was, tot het 
volgende gedicht: 
 

Het hergeven Woord 
Wij hadden in gereserveerde banken, 
het eeuwig woord voor ons gereserveerd. 
Bij ’t stil gebed vergaten we te danken, 
en onder ’t zingen werd gecollecteerd. 
 

Wij hadden harten die niet in ons brandden, 
wanneer het woord, op klokslag, openging. 
Wij sloegen de bladen om met vaste handen 
die niet meer beefden van verwondering. 
 

De koster wist: Het mocht geen duimbreed wijken, 
het was geërfde grond, voor ons behoud. 
Wanneer toeristen kwamen kijken 
dan zeiden zij: ,,Wat is dat boek al oud!” 
 

Wij hadden hier voor levenslang genomen, 
een besproken plaats, en een besproken Heer. 
Toen liet de Heer het wilde water komen! 
En, op zondag lag hier Zijn Woord niet meer. 
 

Zijn Zijn beloften alle mee verdronken? 
Hoog in de lamp hangt een glimlach van de Heer: 
,,Ik heb het bij verrassing terug geschonken. 
Leg het nu maar weer op uw kerkbank neer.” 
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Fotograaf Aart Klein maakte drie weken na de Watersnoodramp een foto van de bijbel 
in de kroonluchter.  
Collectie Nederlands Fotomuseum, De Watersnoodramp gefotografeerd. 
 

Zo zag ds. Okke Jager er een prachtige symboliek in: wij mensen kunnen wel denken 
dat we Gods Woord in bezit hebben en erover kunnen beschikken, maar dan kan het 
wel eens heilzaam zijn als dat Woord ons tijdelijk wordt afgepakt. God zei toen 
hiermee als het ware: “Ik ontneem u het Woord – zodat je het straks met vreugde kunt 
terug ontvangen en opnieuw ontdekken, als een geschenk van Mij!”  En zo kan het ook 
voor ons nu wel eens leerzaam zijn als ons geloof tijdelijk wankelt onder druk, zodat 
we beseffen dat het geen vanzelfsprekend stuk eigendom van ons is, maar genade die 
ons gratis gegeven wordt. Iets om dankbaar uit Gods hand en hart aan te nemen! 
 
 
Bericht van de Gemeente Noord-Beveland 
 
Herdenking Watersnoodramp 
Op woensdag 1 februari 2023 is het 70 jaar geleden dat ons land en onze gemeente 
getroffen werd door de Watersnoodramp. In onze gemeente waren vele slachtoffers 
te betreuren. 
We willen hen herdenken en samen met u hierbij stilstaan op de begraafplaats in 
Kortgene om 13.00 uur met een kranslegging en twee minuten stilte. Om 13.30 uur is 
er een bijeenkomst in de Nicolaaskerk in Kortgene tot +/- 14.00 uur. Om 14.30 uur is 
een kranslegging op de begraafplaats in Kats. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/noordbeveland?__cft__%5b0%5d=AZVru2TZ8e7pZu_9Nbw5oEDQKCyaM0SQZ1Z3qZxJlz7II5_SQDo_eCwQ4VTZMywBbNbx7pqP_LzAd3JDF12u2UbtqiHG_8cucTonVsIAI44qjUQWkWh4BMW2AXavJvrjZhe5F9zrPwrdeO5q4sKkv31nVLEzSALP-9ab_57nhIcG_kJ7kPIhCxbodiFHPBgs4NY&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/noordbeveland/posts/pfbid02pJDmUVitinSj3QJo3CecoRNjQnWMbDCc9F3mzfqNL7AokrPdrJpXVKQpSZd3dNrZl?__cft__%5b0%5d=AZVru2TZ8e7pZu_9Nbw5oEDQKCyaM0SQZ1Z3qZxJlz7II5_SQDo_eCwQ4VTZMywBbNbx7pqP_LzAd3JDF12u2UbtqiHG_8cucTonVsIAI44qjUQWkWh4BMW2AXavJvrjZhe5F9zrPwrdeO5q4sKkv31nVLEzSALP-9ab_57nhIcG_kJ7kPIhCxbodiFHPBgs4NY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/noordbeveland/posts/pfbid02pJDmUVitinSj3QJo3CecoRNjQnWMbDCc9F3mzfqNL7AokrPdrJpXVKQpSZd3dNrZl?__cft__%5b0%5d=AZVru2TZ8e7pZu_9Nbw5oEDQKCyaM0SQZ1Z3qZxJlz7II5_SQDo_eCwQ4VTZMywBbNbx7pqP_LzAd3JDF12u2UbtqiHG_8cucTonVsIAI44qjUQWkWh4BMW2AXavJvrjZhe5F9zrPwrdeO5q4sKkv31nVLEzSALP-9ab_57nhIcG_kJ7kPIhCxbodiFHPBgs4NY&__tn__=%2CO%2CP-R


 
 
Werkgroep samenwerking 
De werkgroep heeft de afgelopen weken niet stil gezeten. Er is met het CCBB 
gesproken over de mogelijke formatieplaatsen voor predikanten of kerkelijk werkers 
voor de drie gemeenten. 
Daarnaast is er een avond georganiseerd voor alle kerkenraadsleden. In een open sfeer 
is met elkaar gesproken over samenwerking. De werkgroep heeft groen licht gekregen 
om verder te gaan op de ingeslagen weg. 
Op 17 januari is de werkgroep weer bijeen geweest. Tijdens dit overleg hebben we 
onderdelen en producten vastgesteld voor concrete voorstellen aan de kerkenraden. 
Vanuit de kerkenraden kunnen deze dan weer besproken worden met de leden van 
elke gemeente. 
 
Agenda 
Maandag 30 januari 9.00 uur kerkenraadsvergadering (consistorie) 
 
 
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 is voor de kerk:  
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466  
 

Tweede collecte is voor: Jongeren voor Jongeren 
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  
onder vermelding van ’Jongeren voor Jongeren’ 
 

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 zondag 29 januari 2023 in de Dorpskerk 
 

In deze dienst staan we stil bij de Watersnoodramp van 1 februari 1953. 
 

Voorganger:  Dominee A. Spaans 
Ouderling:     Mevrouw L.E. Kranenburg 
Diaken: Mevrouw J. Euwijk 
Organist:       Mevrouw C. Nijsse 
Koster:           De heer J. Hollestelle 
Camera/geluid en beamer:  De heer J.A. Brouwer en de heer C. van Gilst  
Gastvrouw: Mevrouw N. Kramer 
Lector: Mevrouw J. Karman 
Kindernevendienst: Mevrouw J.M. Holtman 
 
De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Jongeren voor Jongeren. 
 

De bloemengroet is voor: Mevrouw J. van Achterberg en de heer J. de Vos. 
 

Orgelspel vóór de dienst 
 

Welkom en mededelingen. 
 

 Zingen: Psalm 95:1 (staande) 
 

Steek nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Kom voor zijn aanschijn met verblijden. 
Breng Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Vier Hem, de koning der getijden. 

 
Stil gebed, bemoediging en groet (staande) 
 
 
 

Liturgie Protestantse Gemeente Colijnsplaat 



 
Zingen: Psalm 95:2 en 3 
 

Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, 
de goden zijn Hem onderdaan; 
de hoge bergen houdt Hij staande. 
Het hart der aard' is in zijn hand. 
Hij riep de zee, Hij schiep het land. 
Hij is het, die de weg ons baande. 
 
Kom, werpen wij ons voor den Heer 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 

 

Gebed om Gods ontferming en vergeving 
 

Loflied: Lied 871/Gezang 281:1,3 en 4 
 

Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
Zijn rijk is volle zaligheid,  
wie was gevangen wordt bevrijdt,  
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 
Laat loven al wat adem heeft,  
de Koning die ons alles geeft.  
O aarde om dit nieuw begin,  
stem met het lied der eng’len in.  

 
Gebed om Gods Woord en Geest 
 
Begin kindernevendienst? 
 

Schriftlezing: Psalm 42 
 
Zingen: Psalm 93:1,3 en 4 
 

De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 
 



 
 
Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Here die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 
 
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 
Schriftlezing: Openbaring 21:1-6 
 
Zingen: Lied 747/Gezang 288:1,2 en 4 
 

Eens komt de grote zomer 
waarin zich ’t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn creatuur. 
 
Geen woord kan het bereiken,  
het is aan niets gelijk, 
met niets te vergelijken,  
dat schone koninkrijk. 
Als God zich openbaren  
zal op de jongste dag 
dan zullen wij ervaren  
wat Hij met ons vermag. 
 
Ook ons zal God verlossen  
uit alle pijn en nood,  
van 't woeden van de boze,  
van 't vrezen voor de dood,  
van aarzelen en klagen,  
verdriet en bitterheid, 
van alles wat wij dragen,  
van 't lijden aan de tijd. 

 
Uitleg en verkondiging. Tekst: Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de 
eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. (Openbaring 
21:1) 
 
Orgelspel 



 
Zingen: Lied 642/Gezang 218:1,5,6 en 7 
 

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,  
dat Hij is opgestaan,  
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft  
waar wij ook staan of gaan. 
 
De donk’re weg die Hij betrad  
komt uit in 't hemelrijk,  
en wie Hem volgen op dat pad,  
worden aan Hem gelijk. 
 
Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al  
getroost en wanhoop niet:  
een weerzien zonder einde zal  
verzoeten uw verdriet. 
 
Nu is op aard geen goede daad  
meer tevergeefs gedaan,  
want wat gij goed doet is als zaad,  
dat heerlijk op zal gaan. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
 
Zingen: Gezang 467 (staande) 
 

O eeuw’ge Vader, sterk in macht, 
wiens arm betoomt der baren kracht, 
die wijst de grond’loze oceaan 
de hem gestelde perken aan, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 
O Christus, wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder ’t stormen rustig sliep 
en wandelde over ’t schuimend diep, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 
O Geest, die op de grote vloed 
gelijk een vogel hebt gebroed, 
breng Gij ’t geweld der zee tot staan 
en laat de mens met vrede gaan. 
O wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 

 



 
O God, die ons behoeden wilt, 
bescherm de broeders, wees hun schild 
in storm en strijd, ga met ze mee 
en red ze van ’t geweld der zee, 
dat land en water wijd en zijd 
lofzingen uw barmhartigheid. 

 
Zegen, beantwoord met driemaal gezongen ‘Amen’ (staande) 
 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw 
 
WELKOM OP DE KOFFIE OF THEE IN DE THUISHAVEN! 
 
 


