
 
 

Bijdrage van onze dominee 
 
Aardverschuiving 
 
De verkiezingswinst van BBB betekent een politieke aardverschuiving. In het 
Engels heet zoiets ook ‘a landslide victory’. Het betekent dat het politieke 
landschap er ingrijpend door wordt veranderd. 
 
In de kerken staan we deze weken stil bij de radicale keuzes die Jezus maakte, en 
bij het lijden dat daarop volgde, waardoor Hij de toegang tot God heropende. In 
feite betekent dat een geestelijke ‘aardverschuiving’ voor wie in Hem als de 
Messias gelooft. In Hem word je een nieuwe schepsel, een aangenomen en 
herschapen kind van God. Ook dat heeft trouwens met verkiezing te maken: je 
kiest ervoor omdat je je door Hem daartoe uitgekozen weet. Het heeft ook met 
‘regeren’ te maken: de heilige Geest krijgt het voor het zeggen, mag van jou de 
leiding nemen in de keuzes die je maakt. Dat doe je niet zomaar even. Er wordt 
om gevraagd (gebeden) in het lied: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht…’ 
 
 
Opbrengst Kibbeling + friet maaltijd 
Afgelopen zaterdag was de Thuishaven 
gezellig vol met eters. De kibbeling en friet 
vielen zo te horen bij iedereen bijzonder in de 
smaak. 
De netto opbrengst hiervan voor de kerk is   
€ 777,60:  een prachtig bedrag! Dit is mede te 
danken aan de sponsor die ons veel kosten 
bespaard heeft, en aan de vrijwilligers die 
ervoor zorgden. 
Iedereen die hieraan het zijne of hare heeft 
bijgedragen: hartelijk dank daarvoor!!!  
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Voorganger a.s. zondag 
Komende zondagmorgen zou de ons welbekende ds. J.B. Beijer uit Middelburg de 
eredienst bij ons leiden, maar helaas heeft hij dat wegens een oogoperatie 
moeten afzeggen. Gelukkig is ons gemeentelid John Tollenaar bereid en in staat 
gevonden om deze dienst van hem over te nemen. Volgende week hoop ik hem 
als ouderling te bevestigen. 
 
 
Stiltemeditatie 
In de stilte kun je beter luisteren, naar wat er om je heen gezegd wordt, maar ook 
naar wat je eigen hart je wil zeggen; en soms kun je dan ook de stem van God 
beluisteren. De maandelijkse stiltemeditatie biedt daartoe de gelegenheid: een 
half uurtje zwijgend in de kerk om tot bezinning te komen. De volgende keer is op 
dinsdagavond 21 maart (tussen half acht en acht uur). 
 
 
Agenda 
Dinsdag 21 maart 19.30 uur stiltemeditatie (Dorpskerk) 
Woensdag 22 maart 9.30 uur creatief koffieuurtje (Thuishaven) 
Woensdag 22 maart 19.30 uur werkgroep eilandelijke samenwerking 
(Wissenkerke) 
 
 
Onderhoud kerkgebouw 
 

 
 

De kerk is uit de steigers! Ons mooie gebouw is weer voluit zichtbaar.  Dat 
betekent overigens niet dat het groot onderhoud hiermee is afgerond. Er is door 
een paar man flink geschept, geveegd en geruimd om het terrein rond de kerk 
weer toonbaar te krijgen. Heel hartelijk dank daarvoor! 
 
 

 



 
Paasmarkt op 1 april: 

 

Van 10.00 uur tot 12.30 uur 
in de Thuishaven (door de poort naast de kerk). 

Met mooie paasbloemstukjes 
en drinken met iets lekkers. 

 

 
 

Komt allen! 
 

De opbrengst is bestemd voor onderhoud van de kerk. 
 

Als u nog paasspulletjes, mandjes, (glazen) schalen of vazen over heeft voor het 
maken van de paasbakjes, dan dit graag door de week door de poort bij deur 
opbergruimte (links) zetten of zondags achterin de kerk/hal. Alvast bedankt. 
 
Let op: Paasmarkt begint om 10.00 u (stond niet correct in de vorige nieuwsbrief) 
 
 
De Zondagsbrief 
 
Bent u nog steeds blij met deze wekelijkse nieuwsmailing?  
Om dit in stand te houden zoeken we nog 1 of 2 mede-nieuwsbriefmakers. U 
krijgt de teksten al bijna kant-en-klaar aangeleverd; wat dan nog moet gebeuren 
is alles netjes zetten in 1 lettertype en het goed verdelen over de bladzijden. 
Daarnaast is er een email-lijst beschikbaar waarmee u de Zondagsbrief in 1 keer 
kunt verzenden. En er zijn altijd mensen die u om raad kunt vragen! 
 
Dank aan iedereen die stukjes aanleveren en die zorgdragen voor verspreiding. 
Ons mailadres voor tekst en foto’s is zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl  
 
Met hartelijke groet,   Ans, Hannie en Judy 
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De collectes  
 
 
Eerste collecte is voor de kerk:  
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466  
 
Tweede collecte is voor Zorgboerderij Catharina Maria Hof te Kamperland.  
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  onder 
vermelding van “Zorgboerderij”. 
 
Met onze hartelijke dank! 
 
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 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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Voorganger:   De heer J.F. Tollenaar 
Ouderling:   Mevrouw J. van Achterberg 
Diaken:   Mevrouw M.P. Houterman 
Organist:   Mevrouw S. de Moor 
Koster:   De heer H. Jobse 
Beeld en geluid:   De heer J.J .Siereveld en mevrouw M.H.M. Siereveld 
Gastvrouw:    Mevrouw J. Karman 
Lector:   Mevrouw J. Huige  
Kindernevendienst: Mevrouw P.C. Verhulst 
 

De eerste collecte is voor de kerk. 
De tweede collecte is voor Zorgboerderij Catharina Maria Hof (Kamperland) 
De bloemengroet is voor mevrouw S. Korsuize-de Vos in het Clarahofje, Goes. 
 

Orgelspel voor de dienst 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intredepsalm:  Psalm 22:1 en 2 (staande) 
 

Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 
 

Nochtans, op U, o God die heilig zijt 
en troont op lofgezangen, U gewijd 
door Israël dat gij hebt uitgeleid, 
steunt ons vertrouwen, 
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen, 
dat Gij hen naamt in heilige bescherming: 
Gij hebt, als zij riepen om ontferming, 
hen niet beschaamd. 

Liturgie Protestantse Gemeente Colijnsplaat  
op de vierde zondag in de Veertigdagentijd 



 
Votum en groet (staande) 
 

Doven vierde kaars en voorlezen gedichtje 
 

Zingen: Gezang 178: 1,4 en 5 
 

Jezus, om uw lijden groot,  
om uw leven en uw dood  
die volbrengen 't recht van God,  
Kyrie eleison. 
 

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,  
om de beker die Gij reikt,  
om de woorden die Gij spreekt,  
Kyrie eleison. 
 

Here, om uw bloedig zweet,  
als G’ alleen de wijnpers treedt,  
om de kelk vol bitter leed,  
Kyrie eleison. 

 

Kyriegebed 
 

Zingen: Gezang 178: 10 
 

Heer, om uw vijf wonden rood,  
om uw onverdiende dood,  
smeken wij in onze nood,  
Kyrie eleison. 

 

Gebed voor het openen van de Schrift 
 

(Begin kindernevendienst) 
 

1e Schriftlezing: Genesis 40: 1-14 ( HSV) 
 

Zingen: Lied 453: 1 en 3 ( Evangelische Liedbundel)  
 

Jozef zoekt zijn grote broers,  
alle tien zijn ze jaloers,  
op zijn jas en op zijn dromen,  
als ze Jozef aan zien komen,  
wordt zijn mantel afgerukt.  
Diep zit Jozef in de put. 
 

Lange jaren gaan voorbij, 
maar de Heer is hem nabij. 
Nieuwe dromen worden wakker 
door de schenker en de bakker. 
Maar de schenker, hij vergeet 
al wat Jozef voor hem deed. 

 



 
2e Schriftlezing: Nehemia 1: 10-11 ( HSV) 
 

Zingen: Psalm 146: 2 en 4 
 

Reken niet op mensenwaarde, 
want bij mensen is geen baat. 
Aarde wordt een mens tot aarde, 
als zijn adem uit hem gaat. 
Ligt niet alles wat hij wil 
met zijn laatste adem stil? 
 
Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 

 

3e Schriftlezing: Mattheüs 26: 36- 46 (HSV) 
 

Zingen: Lied 65 ( Evangelische Liedbundel)  
 

’t Is middernacht en in de hof 
buigt, tot de dood bedroefd, in ’t stof 
de Levensvorst; in zijn gebeên 
doorworstelt Hij zijn strijd alleen. 
 

’t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt, 
zijn jong’ren slapen bij die strijd; 
en derven, afgemat in rouw, 
de aanblik op des Meesters trouw. 
 

’t Is middernacht, maar Jezus waakt,   
en ’t zielelijden, dat Hij smaakt, 
bant uit zijn hart de bede niet: 
Mijn Vader, dat uw wil geschied’. 
 

’t Is middernacht, en ’t Vaderhart 
verstaat en sterkt de Man van smart,  
die ’t enig lijden, dat Hij torst, 
ten eind doorstrijdt als Levensvorst.               Getsemane  

 

Verkondiging: over Mattheüs 26: 39 (HSV): En nadat Hij iets verder gegaan was, 
wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, 
laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals 
U wilt. 
 

Orgelspel  
 

 



 
 
Geloofsbelijdenis (staande, door allen uitgesproken) 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Here; 

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle; ten derde 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 één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 

vergeving der zonden; 

wederopstanding des vlezes; 

en een eeuwig leven. 

Amen 
 

Zingen: Gezang 177: 1 en 6 (staande) 
 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,  
in deze zee verzinken mijn gedachten:  
o liefde die, om zondaars te bevrijden,  
zo zwaar moest lijden. 
 

Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,  
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?  
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden  
mijn hart niet wijden? 

 

Voorbeden / Stil gebed /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) 
 

Slotlied: Lied 542 (Bundel Joh. de Heer; staande) 
 

Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? 
Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! 
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost. 
Daar is kracht in het bloed van het Lam!   refrein 
 

 



 
Refrein: 
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, 
In het bloed van het Lam; 
daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, 
In het dierbaar bloed van het Lam. 
 

Satan gaat rond als een briesende leeuw. 
Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! 
Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw? 
Daar is kracht in het bloed van het Lam!   refrein 
 

Wilt gij de macht van de boze ontvliên? 
Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! 
Wilt gij de Heiland in glorie eens zien? 
Daar is kracht in het bloed van het Lam!   refrein 
 

Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u. 
Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! 
Hoort naar Zijn Woord en gelooft in Hem nu. 
Daar is kracht in het bloed van het Lam!   refrein 

 

Zegenbede (staande) 
 

Zingen: Gezang 456: 3 (staande) 
 

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 
 
 

 

Fijne zondag en 

een goede week! 


