
Bijdrage van onze dominee

Deze Bijbeltekst stond afgelopen maandagmiddag centraal op de bijeenkomst van 
de Bijbelgespreksgroep. 

Goed luisteren is nogal eens moeilijk, maar vaak wel waardevoller dan onze 
woorden. Kwaad worden is een mogelijkheid die ons door de Schepper gegeven is,
als een van onze menselijke emoties. Maar onze woede is niet altijd terecht, en 
kan veel kapotmaken. God vraagt aan Jona of hij wel reden heeft om zo boos te 
zijn, nadat in korte tijd de schaduwrijke ‘wonderboom’ bij Ninevé verdord is. Soms 
kunnen we maar beter eerst even tot tien tellen voordat we wat zeggen… 
Er is sprake van heilige en van onheilige boosheid. De Here Jezus maakt zich 
vreselijk kwaad uit ergernis over wantoestanden in het Huis van zijn Vader (heilige 
toorn), maar zijn tegenstanders zijn daarna woedend over zijn harde optreden 
daar. Dat wordt dan een beslissende stap richting het kruislijden. Het is de 
overmacht van zijn liefde die deze boosheid van zijn vijanden tot het einde toe 
verdraagt; want Hij is zachtmoedig (Mat. 11:29), wat in de Bijbel ook wel 
‘lankmoedig’ (oftewel geduldig) wordt genoemd. Goed en geduldig naar iemand 
luisteren kan wel eens beter zijn en meer opleveren dan impulsief kwaad worden 
en vandaar uit reageren.

Werkgroep samenwerking

Vorige week is de werkgroep weer bij elkaar geweest. Besproken is de 
formatieberekening van het CCBB. Dat zou voorlopig uitkomen op twee 
predikanten voor in totaal 52 uur en een kerkelijk werker voor bijna 24 uur voor de
drie gemeenten samen. Hiervoor worden voorstellen voor de kerkenraden 
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gemaakt, die daarna met de gemeenteleden kunnen worden besproken. Ook is 
een begin gemaakt met de profielschetsen voor zowel predikanten als kerkelijk 
werker. Daarnaast zijn voorbereidingen gemaakt voor de geplande 
gemeenteavonden van begin maart.

Stiltemeditatie

In een wereld vol drukte en gedoe kan de kerk een toevluchtsoord zijn waar je rust
kunt vinden. Er is veel dat onze aandacht vraagt, maar laten we ook aandacht 
schenken aan onze ziel. Dat kan in de Dorpskerk op dinsdag 21 februari a.s., ’s 
avonds tussen half acht en acht uur. U bent daarbij van harte welkom!

Aswoensdag

Op woensdag 22 februari a.s. begint in het
kerkelijk jaar de Veertigdagentijd, waarmee we
op weg gaan naar Goede Vrijdag en Pasen. 
Dit jaar pakken we de gewoonte weer op om het
begin van die periode te markeren met een
Aswoensdagviering, waarbij de aanwezigen
desgewenst een ‘askruisje’ op hun voorhoofd ontvangen, als teken van onze 
tekortkomingen. 
‘Bekeer u en geloof het evangelie’ zijn de woorden die daarbij klinken (uit Marcus 
1:15). In deze viering hopen Nel van der Ster en ondergetekende weer voor te 
gaan, net als de vorige keer. Welkom in de Katse Kerk! Aanvang: 19.30 uur.

Agenda

Maandag 20 februari 9.00 uur kerkenraadsvergadering (consistorie)
Dinsdag 21 februari 19.30 uur stiltemeditatie (Dorpskerk)
Woensdag 22 februari 9.30 uur creatief koffieuurtje (Thuishaven)
Woensdag 22 februari 19.30 uur Aswoensdagviering (Katse Kerk)
Vrijdag 24 februari 17.45 uur stamppottenmaaltijd (Thuishaven)

 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 het onderhoudsfonds van de kerk. .
rekeningnr. NL87RABO0312200749 met vermelding van
het onderhoudsfonds van de kerk. 

mailto:cobyfraanje@icloud.com


Giften voor de diaconie: 

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

Dank u wel

Iedereen die op enige manier medeleven heeft betoond bij het 
overlijden van mijn vader: heel hartelijk dank! 
Dat voelt warm.

Judy van Achterberg

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 19 februari 2023

Voorganger: Dominee.C. Inkelaar-de Mos
Ouderling: De heer A. Karman
Diaken: Mevrouw M.P. Houterman
Organist: Mevrouw C. Nijsse
Koster: De heer J. Siereveld
Beeld en geluid: De heer C. van Gilst en De heer J.A. Brouwer
Gastvrouw: Mevrouw E. Soetekouw
Lector: Mevrouw L. Laan
Kindernevendienst: Mevrouw P.C. Verhulst

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor het onderhoudsfonds van de 
kerk. 
De bloemengroet is voor de familie Heistek

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied/Psalm 42 : 1 en 5 (staande)

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Laat zijn trouw de dag verblijden
en zijn lied de duisternis.
Tot Hem roep ik in mijn lijden,
die de God mijns levens is;
Vaste grond van mijn bestaan,
waarom ziet Gij mij niet aan?



Moet ik onder 's vijands slagen
thans dit somber rouwkleed dragen?

Stil gebed - Votum en Groet (staande)

Zingen: Gezang 170 vers 1,2,6

Meester, men zoekt U wijd en zijd, 
komend langs velerlei wegen. 
Oud’ren gaan rustig welbereid, 
jongeren aarzelend U tegen. 
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, 
eens vindt G’ ons moe en zonder kracht, 
hunkerend naar uwe zegen.

Arts aller zielen, 't is genoeg, 
als Gij ons neemt in uw hoede. 
Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 
laat ons niet hoop'loos verbloeden. 
Spreek slechts één woord, één woord met macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede. 

Koning, verheugd geloven wij 
wat uw getuigen verkonden: 
slechts onder uwe heerschappij 
heeft ons hart vrede gevonden. 
Daarom zoekt U elk mensenkind; 
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
anders zo ga ik te gronde.

Gebed om ontferming en vergeving en voor de nood van de wereld

Zingen: Loflied Lied 304:1,2,3

Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houdt Hem in ere! 

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Gebed om de opening van het Woord



(kinderen, als die er zijn, naar de kindernevendienst)

1e Schriftlezing  (door lector): Psalm 31 vers 1 tot en met 6, en 15-17 (NBG 51)

Zingen: Lied/Psalm 31: 1,3,4

Op U vertrouw ik, Heer der Heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen,
om uwen naam, o Heer,
toevlucht en tegenweer.
Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen.
Al spannen zij hun netten,
Gij zelf zult mij ontzetten.

In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.

2e Schriftlezing (door lector): Galaten 4: 4-7 (NBG 51)

Zingen: Evangelische Liedbundel 376 vers 1 en 2 

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. 
Abba,Vader, U alleen, U behoor ik toe. 

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen, 
dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

Overdenking/uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 868/Gezang 434 vers 1,2,3 

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren.



Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

Dankgebed en voorbeden, 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 103 C:1,2,3 (staande)

Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult.

Loof Hem als uw vaad’ren deden, 
eigen u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe. 

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
die het licht is in de nacht.

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

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


