
 
Bijdrage van onze dominee 
 

Gebed voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië  
Kort nadat we hier in Zeeland stil stonden bij de grootste natuurramp sinds 
mensenheugenis, de Watersnood van 1953, vond er weer een verschrikkelijke 
natuurramp plaats, nu in het Midden-Oosten. Kerk in Actie probeert er hulp te bieden en 
heeft een muzikaal gebed voor de slachtoffers online gezet: ‘Kyrie’ van de band The 
Psalm Project. De tekst luidt eenvoudig (‘Kyrie eleison’ betekent ook ‘Heer, ontferm U’): 
 
Ontferm U, Heer 
Ontferm U, Heer 
Laat niet los, wat U begon 
Kyrie Eleison. 
Houd mij vast, 
Laat mij niet gaan. 
Heer ontferm U, 
In Jezus’ naam. 
Ontferm U, Heer 
Ontferm U, Heer 
Laat niet los, wat U begon, 
Kyrie Eleison. 
 
Te bekijken (met beelden uit het rampgebied erbij) en te beluisteren via  
Ontferm U Heer: gebed voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije - 
YouTube  
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Soms kunnen we in een bepaalde situatie niet veel anders dan deze noodkreet stamelen. 
De blinde bedelaar Bartimeüs gebruikt ook dat woord ‘eleison’ in Marcus 10:47 en 48, als 
hij Jezus te hulp roept. In de bekende aria ‘Erbarme Dich’ in de Matthäuspassion van 
Bach doet Petrus hetzelfde beroep op Jezus’ mededogen/medeleven/medelijden. Dat 
staat tegenover verkilling, verharding en onverschilligheid. 
 

Collecte 
De vreselijke aardbeving in Turkije en Syrië aan het begin van deze week heeft 
desastreuze, aangrijpende gevolgen. De diaconie heeft daarom besloten om de tweede 
collecte van a.s. zondag daarvoor te bestemmen, en dus niet voor noodhulp Ethiopië 
(zoals eerder aangekondigd). Hopelijk kunnen onze bijdragen de nood wat helpen 
verlichten… 
 

Kerkenraad 
Zoals Margreet afgelopen zondagochtend al bij de mededelingen voor de dienst vertelde, 
hebben we mooi nieuws: John Tollenaar heeft zich bereid verklaard om ouderling te 
worden! We zijn daar uiteraard heel blij mee, temeer omdat hij al pastoraal actief is in 
onze gemeente. 
De bevestiging staat gepland voor zondag 26 maart a.s. De kerkorde schrijft voor dat 
stemgerechtigde gemeenteleden tot vijf dagen na publicatie gegronde bezwaren 
schriftelijk en ondertekend mogen indienen bij de kerkenraad. Die vijf dagen reken ik dan 
maar vanaf de verschijning van het volgende nummer van het kerkblad: dat is op 2 maart 
a.s., dus tot en met 7 maart. Dat kan in de brievenbus van de kerk bij de Thuishaven of bij 
een van de huidige kerkenraadsleden. 
 

Actie Kerkbalans 
Enkele weken geleden zijn de enveloppen met informatie en formulieren voor 
toezeggingen van financiële bijdragen voor dit jaar rondgebracht. Mocht het envelopje 
bij u niet opgehaald zijn, wilt u het dan zelf inleveren via de brievenbus van de kerk bij de 
Thuishaven of bij een van de huidige kerkenraadsleden. 
 

 



 
Bijbelgespreksgroep 
Onze volgende bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 13 februari ten huize van Ria 
Wijshake, De Hoge Weie 4 in Colijnsplaat. Inloop: Vanaf 13.45 uur. 
Rond 14.00 uur buigen we ons over programma vijf: “Pas op je tong en gebruik je oren” 
uit ons werkboekje: “Leef je geloof”. We hebben het over luisteren en boosheid en we 
onderzoeken wat Jakobus hierover heeft te zeggen. 
Opnieuw zien we uit naar een leerzame en waardevolle ontmoeting. 
Graag tot dan! 
Janke Holtman 
 
Gebedsmoment 
Psalm 62 nodigt ons uit om ons hart uit te storten voor God (vers 9): dat kun je alleen 
doen, maar ook gezamenlijk. Voor dat tweede krijgt u een mogelijkheid in het 
‘gebedsmoment’ dat volgt op de Bijbelgespreksgroep op 13 februari, vanaf 16.00 uur in 
de pastorie. Eerst is er gelegenheid om voor elkaar ons hart uit te storten, en daarna 
samen dat tegenover God te doen. Welkom! 
 
Agenda 
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. 
 

De collectes  
 

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

Tweede collecte is voor: Slachtofferhulp, aardbevingen in Turkije en Syrië. 
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  
onder vermelding van ‘Slachtofferhulp, aardbevingen in Turkije en Syrië’ 
 

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 12 februari 2023 in de Dorpskerk 
 

Voorganger:  Dominee A. Spaans 
Ouderling:     Mevrouw L.E. Kranenburg 
Diaken: Mevrouw J. Euwijk 
Organist:       Mevrouw C. Nijsse 
Koster:           De heer J. Siereveld  
Camera/geluid en beamer:  De heer J.J. Siereveld en mevrouw M.H.M. Siereveld 
Gastvrouw: Mevrouw J. Karman 
Lector: Mevrouw J.M. Holtman 
Kindernevendienst: Mevrouw J. Jobse 
 
De eerste collecte is voor de kerk,  
de tweede collecte is voor Slachtofferhulp, aardbevingen in Turkije en Syrië. 
Deze collecte wordt door de Diaconie extra ondersteund. 
 
De bloemengroet is voor: Mevrouw T. van Belzen-Hollestelle, Tulpstraat 15 
 
Orgelspel vóór de dienst 
 

Welkom en mededelingen. 
 
 Zingen: Psalm 149:1 (staande) 
 

Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

 
Stil gebed, bemoediging en groet (staande) 

Liturgie Protestantse Gemeente Colijnsplaat 



 
 
Zingen: Psalm 149:3 
 

De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Wees verheugd, die de Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 
en roem zijn grote macht. 

 
Geboden: Deuteronomium 5:6-21 
 
Zingen: Psalm 119:40 en 49 
 

Uw woord is als een lamp , een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wand’len voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 
Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal 't als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 

 
Gebed om Gods Woord en Geest 
 
(begin kindernevendienst?) 
  
Schriftlezing: Jesaja 8:16 – 9:1 
 
Zingen: Lied 482:1 en 3 
 

Er is uit ’s werelds duist're wolken 
een groot licht stralend opgegaan. 
Wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, die overwinning 
is ongekend, de vreugde groot. 
De aarde jubelt, hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst. 
 



 
Godlof, een Kind is ons geboren. 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten - 
die zoon zal ons tot vader zijn. 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal Hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 

 

Schriftlezing: Mattheüs 4:12-23 
 

Zingen: Lied 531:1 en 3 
 

Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 

Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 

 

Uitleg en verkondiging. Tekst: Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, 
week Hij uit naar Galilea. Hij keerde niet terug naar Nazareth, maar ging in Kafarnaüm 
wonen, aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. (Mattheüs 4:12-13) 
 
Orgelspel          
 

Zanggroep: Lied 533:1,3 en 4 
 

Daar komt een man uit Nazaret. 
Zijn naam is: Hij die mensen redt,  
en met de minsten wil Hij zich verbinden; 
zijn naam is bij vergetenen te vinden.   refrein 
 
Refrein: In Galilea zien we Hem, 
              de Heer die in Jeruzalem 
              bespot wordt en geslagen, 
              in Galilea moet je naar Hem vragen. 
 



 
In het verborgen trekt Hij rond.  
Verhalen gaan van mond tot mond,  
in Galilea gaan geheimen open, 
de hopelozen durven weer te hopen.   refrein 
 
Wie is die vreemde Joodse man, 
die nergens thuis is in het land? 
Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten. 
Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten.   refrein 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’: 
 
(kinderen terug uit nevendienst?) 
 
Zingen: Gezang 171:1 en 4 (melodie: Gezang 262; staande) 
 

Christus wandelt langs de straten 
van land en stad, alleen gelaten. 
Wie volgt het roepen van zijn stem? 
Nadert zondaars, moeden, blinden, 
zijn kracht en liefde wil u vinden. 
Waar zoudt gij rusten dan bij Hem? 
Wij dwaalden ver, o Heer, 
wij zagen ’t pad niet meer, 
maar uw liefde, 
met teed’re kracht, 
heeft door de nacht 
ons in uw armen thuisgebracht. 
 
Christus wandelt langs de wegen  
der wereld zijne toekomst tegen.  
Het licht al aan de horizon.  
Reeds gaat 't eeuwig schijnsel klimmen 
rondom uit alle verre kimmen,  
zoals geen dageraad begon.  
Het koninkrijk genaakt.  
Gerede harten, waakt! 
Dag des Heren...  
Uw heil'gen zijn  
met kleed'ren rein  
gereed om op het feest te zijn.  

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


