
Bijdrage van onze dominee

Kransen
Afgelopen woensdag was de herdenking van de Watersnoodramp, na 70 jaar. 
Daarbij mocht ik samen met Bert Sandee uit Kamperland na de burgemeester ook 
een krans leggen, eerst in Kortgene en later in Kats. Dit gebeurde namens een 
aantal gemeenten van Noord-Beveland.

In de Bijbel komen ook kransen voor, in het Nieuwe Testament. Het Griekse woord
‘stephanos’ wordt vertaald met ‘lauwerkrans’ of ‘kroon’. In de klassieke oudheid 
kregen winnaars (van oorlogen of sportwedstrijden) een lauwerkrans 
omgehangen. In het Nieuwe Testament wordt dit als beeld gebruikt voor de 
beloning waar een christen op mag hopen, mits je trouw blijft in beproevingen. 
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Op de laatste bijeenkomst van de Bijbelgespreksgroep hebben we het daarover 
gehad. U kunt over deze beeldspraak lezen in 1 Korintiërs 9 : 25, Filippenzen 4:1, 1 
Thessalonicenzen 2:19, 2 Timotheüs 4 : 8, Jakobus 1: 12, 1 Petrus 5:4 en 
Openbaring 2 : 10 en 4:4. Overigens wordt al gauw na die laatste tekst in Openb. 
4:10 gezegd dat ze hun gouden kransen of kronen neerwerpen voor de voeten van
Hem die op de troon zit. Wat dat aangaat was het wel toepasselijk dat het orkest 
van Advendo-EMM die middag in de kerk van Kortgene speelde ‘Kroon Hem met 
gouden kroon’.

Agenda

Maandag 6 februari 19.30 uur werkgroep eilandelijke samenwerking (consistorie 
Wissenkerke)
Woensdag 8 februari 9.30 uur creatief koffieuurtje (Thuishaven)
Maandag 13 februari 14.00 uur Bijbelgespreksgroep (De Hoge Weie 4)
Maandag 13 februari 16.00 uur gebedsmoment (pastorie)

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.

Collecte

Eerste collecte is voor de kerk: 
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466 

De tweede is voor Werelddiaconaat (Pakistan).
rekeningnr. NL87RABO0312200749 met vermelding van Werelddiaconaat 
(Pakistan).

Giften voor de diaconie: 

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 
Giften voor de kerk:
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

mailto:cobyfraanje@icloud.com


Gezocht timmerman/vrouw!
Samen met de Dorpsraad willen we een voedselkastje in ons dorp plaatsen. Het 
plekje is al gevonden, nu nog iemand die een kastje in elkaar wil zetten. Het komt 
in de Havenstraat 26 te staan. 
Daar staat al een boekenkastje. We willen in dezelfde trant een voedselkastje 
maken. In overleg met Ed en Ans Den Oudsten - Gramberg kan er materiaal 
hiervoor worden aangeschaft.
Heeft u het talent hiervoor? Aanmelden bij de diaconie a.u.b.:Margreet 
Houterman 06 25537710

 

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
Orde van Dienst voor zondag 5 februari 2023

Voorganger: Mevrouw M. Pieterse
Ouderling:   De heer A. Karman
Diaken:       Mevrouw M.P. Houterman
Organist:     De heer W.D. Kaashoek
Koster:        De heer J. Siereveld
Beeld en geluid: Mevrouw J.J. Hollestelle en De heer J.M. Geelhoed
Gastvrouw en lector: Mevrouw M. Wijshake
Kindernevendienst: Mevrouw M.P. Houterman

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Werelddiaconaat (Pakistan). 

De bloemengroet is voor Mevrouw M. de Looff-Lambrechtse.

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen door de diaken

Zingen: Lied 221: 1,2 (staande)

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Stil gebed - Votum en Groet (staande)



Zingen: 221:3

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebed om ontferming en vergeving

Zingen: lied 305 alle verzen

Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed!

(kinderen, als die er zijn, naar de Kindernevendienst)
 
Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing  (door Lector) Sefanja 2:1-3 en 3:9-13

Zingen: lied 81:1,4,14

Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.



God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht
nu en t' allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

Keer terug tot Mij
Israël, gij trotse
en de woestenij
zal weer bloeien gaan;
Ik geef most en graan,
honing uit de rotsen.

2e Schriftlezing (door Lector) Matteüs 5:1-16

Zingen: lied 838:1,2,3

O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade.

Overdenking/uitleg en verkondiging



Orgelspel

Zingen: lied 903: 1,6

Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid.

Omdat Gij mijn hart doet branden, 
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven, 
U te dienen hier en nu;
God die liefde zijt, aan U 
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd 
liefheb in der eeuwigheid.

Dankgebed en voorbede, persoonlijk stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’:

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam
worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil
geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de
aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en
vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van U is het
Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in
eeuwigheid. 
Amen.

(kinderen terug uit nevendienst)

Zingen: Slotlied 871 alle verzen (staande)

Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.



Het lied in alle talen zal 
zijn liefde lover overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

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. 

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

Orgelspel door de heer W.D. Kaashoek bij het verlaten van het kerkgebouw


