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Broeders en zusters, U ontvangt hierbij de tweeenzeventigste
Zondagsbrief

Bijdrage van onze dominee
Van U is de toekomst
In de kerk zingen we veel liederen die al een lange geschiedenis hebben. Meestal
zijn we ons daar dan niet zo van bewust, maar die geschiedenis kan heel
interessant zijn. Hoe is zo’n lied ontstaan, en wat hebben mensen ermee gedaan?
Daar kun je meer over lezen in boeken en tegenwoordig ook op internet.
Jacqueline van der Waals kennen we vooral als dichteres van het geliefde lied
‘Wat de toekomst brengen moge…’ Dat lied heeft ze niet geschreven toen ze wist
dat ze ziek was en ging sterven (zoals vaak gedacht wordt), want het is
gepubliceerd in 1920 en het volgende jaar bleek ze ernstig ziek te zijn. Maar ze
heeft ook een vertaling gemaakt van het Engelse lied ‘Lead, Kindly Light’ van J.H.
Newman. Wij kennen daarvan de latere vertaling door mevr. S.M. van Woensel
Kooy (‘Leid, vriend’lijk Licht’, o.a. te vinden in Joh. de Heer 716a en Evangelische
Liedbundel 174), maar de hare luidde als volgt:
Leid door de zwarte nacht die om mij is, mijn licht, mij voort!
Ver is mijn huis en diep de duisternis, leid Gij mij voort!
Schoon ook de toekomst mij verborgen zij,
licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij.
Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U: "Leid Gij mij voort!"
Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu: leid Gij mij voort!
Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet
mijn hart geen rust en 'k vond uw vrede niet.
Uw trouw was mij nabij ook verder God: leid Gij mij voort!
Langs rots en stroom, door poel en afgrond tot de morgen gloort.
Tot ik hen weervind in der zaal'gen koor
die ik beminde en voor een poos verloor'.

Dit blijft dichter bij het Engelse origineel. Daarvan is te lezen op Lead, Kindly Light
- Wikipedia dat het gezongen werd door een groep mijnwerkers die onder de
grond in het donker gevangen zaten na enkele explosies in 1909 (de meesten van
hen werden gered), door een soliste aan boord van de Titanic in 1922 (kort
voordat dat schip tegen een ijsberg voer) en daarna aan boord van een van de
reddingsboten ervan toen er hulp aankwam, door Britse militairen op weg naar
de loopgraven in 1915, en door Betsie (zus van Corry) ten Boom en andere
vrouwen op weg naar het concentratiekamp in Ravensbrück….
Beide liederen gaan over de toekomst die voor ons nog verborgen is. Het
volgende citaat van Maarten Luther kwam ik vandaag tegen: ‘Al ken ik de weg
niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids.’

Koffie na de kerk
Na de startdienst op 12 september jl. hebben we voor het eerst na lange tijd weer
eens samen koffie gedronken in de Thuishaven. Dat viel goed in de smaak, en
smaakte naar meer. Echter, met de nieuwe maatregelen die afgelopen zaterdag
zijn ingegaan lijkt het of voor zulke evenementen (ook die naast een eredienst)
een coronapas verplicht is. Die indruk krijgen we uit de richtlijnen die door hogere
instanties ons toegestuurd zijn.
Op onze volgende kerkenraadsvergadering op 14 oktober a.s. willen we hier een
besluit over nemen. Tot die tijd wachten we nog maar even hiermee.

Bijbelgespreksgroep
Wij komen opnieuw bij elkaar op maandagmiddag 4 oktober van 13.45 – 15.30
uur in de Thuishaven. Aan de orde is hoofdstuk 10: “Jij bent jaloers?” uit het boek:
“Dit is mijn lichaam”. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor informatie kunt u
bellen naar de pastorie.
Graag tot dan! Janke Holtman. Tel: 0113 – 696611
Jaloezie komt van het tellen van andermans zegeningen
in plaats van die van onszelf Xariskrabbels

Gebedsmoment
In tegenstelling tot wat in het kerkblad vermeld staat is het Gebedsmoment niet
a.s. maandagmiddag na bovengenoemde bijeenkomst van de
Bijbelgespreksgroep, maar een week later: op maandag 11 oktober vanaf 16 uur,
in de pastorie. Een goede gelegenheid om dankbaarheid en zorgen te delen, met
elkaar en dan samen met God.

Creatief koffieuurtje
Dit samenzijn is opnieuw van start gegaan op woensdag 22 september jl. U bent
van harte welkom a.s. woensdagochtend 6 oktober, vanaf 9.30 uur in de
Thuishaven. Een genoeglijk en productief samenzijn!

Dienst vanuit de Dorpskerk.
Via “Kerkdienst gemist” kunt u de dienst kijken en beluisteren. De dienst begint
zondag om 10.00 uur; iets eerder begint het orgelspel. De dienst wordt geleid
door Ds. Arie Spaans. De link naar deze dienst is:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat .
Er is geen collecte tijdens de dienst; deze graag via de bank.

Schoenendoosactie
Ook dit jaar zullen we als kerk weer meedoen aan de
schoenendoosactie. Met een mooi versierde
schoenendoos gevuld met leuke en nuttige dingen kunt u
een kansarm kind heel blij maken. Doet u mee?
Mocht u onbekend zijn met deze actie kunt u meer lezen
op de website:
www.schoenendoosactie.nl

U kunt ook kijken naar filmpjes:
https://schoenendoosactie.nl/downloads/
https://www.youtube.com/watch?v=_aaZrqmHBb0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dQYDUFf_Cac&t=2s
De uitleg en een folder vindt u achter in de kerk.

Bloemengroet
Namen voor personen die een bloemengroet kunnen
gebruiken kunt u doorgeven aan diaken Coby EuwijkFraanje: tel. 06-30159806, e-mail
cobyfraanje@icloud.com

Vacatures
•
•
•
•
•

Beheerder voor De Thuishaven (zeer, zeer dringend!)
Medewerker Beeld en Geluid
Lectoren
Ouderling voor pastoraat
Sopranen en een tenor voor de zanggroep

Vindt u in dit rijtje iets waarmee u de gemeente wilt dienen? Voor meer info kunt
u altijd een van de kerkenraadsleden benaderen.

De collectes
Eerste collecte is voor de kerk:
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466
Tweede collecte is voor Kerk en Israël:
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 onder
vermelding van “Kerk en Israël”
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

Liturgie Protestantse Gemeente Colijnsplaat
Kerkdienst op zondag 3 oktober 2021 in de Dorpskerk
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Koster:
Beamer:
Gastvrouw:
Lector:

Dominee A. Spaans
De heer A. Karman
Mevrouw J. de Haze
De heer A. Verhorst
De heer J. Hollestelle
Mevrouw J.J. Hollestelle
Mevrouw P. Kramer
Mevrouw J.M. Holtman

De bloemengroet is deze week voor mevr. Van Gilst.
Orgelspel voor de dienst
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied/Psalm 138:1 en 4
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.
Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)
Zingen: Evangelische Liedbundel 341
Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij.
Vader, in eeuwigheid zingt ’t gans heelal uw Naam,
Aarde en hemel, Heer, zingen uwen Naam ter eer,
heel uw schepping door, eeuwig met ’t engelenkoor:
Heilig, heilig, heilig is onze God, de HEER Zebaoth.
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Amen.
Geboden: Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de
HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de
geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen
in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed
gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw
voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land dat hij u zal geven, zoals hij uw
voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede
heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie
steden, die u niet zelf hebt gebouwd, huizen vol
voorraden, die u niet hebt aangelegd,
regenputten, die u niet hebt uitgehouwen, en
wijnstokken en olijfbomen, die u niet hebt geplant.
Als u daar in overvloed leeft, zorg er dan voor dat
u de HEER niet vergeet, die u uit de slavernij in
Egypte heeft bevrijd. (Deut. 6:4-12)
Zingen: Lied 316/Gezang 7:1 en 4
Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Gebed om Gods Woord en Geest
Schriftlezing: Deuteronomium 34
Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen
van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de HEER hem het hele land zien: het hele
gebied van Gilead tot aan Dan, Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel
Juda tot aan de zee in het westen, de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de
palmstad Jericho, tot aan Soar. De HEER zei tegen hem: ‘Dit is het land waarvan ik
aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun
nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je
niet.’

Uitzicht vanaf de berg NEBO

Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals de HEER gezegd
had. En de HEER begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de
dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. Honderdtwintig jaar oud was
Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn
ogen niet verzwakt.
De Israëlieten, die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes’ dood
tot de dertig dagen van rouw voorbij waren. Ze luisterden naar Jozua, de zoon van
Nun, omdat hij vervuld was met de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen
had opgelegd. Daarmee deden de Israëlieten wat de HEER tegen Mozes had
gezegd.
Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de HEER zo
vertrouwelijk omging. Door zijn toedoen heeft de HEER in Egypte tekenen en
wonderen laten zien aan de farao en zijn onderdanen, aan heel zijn land. Van alles
wat Mozes’ krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag
inboezemde, is heel Israël getuige geweest.

Zingen: Lied/Psalm 119:7
Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde.
Open mijn oog, zodat het helder ziet,
dat ik de wond’ren van uw wet ontware.
O Heer, verberg mij uw geboden niet;
ik ben een gast en vreemdeling op aarde.
Schriftlezing: Genesis 1:1-10 en Johannes 1:14-17
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods,
en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God
zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij
scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis
noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van
elkaar scheidt.’ En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water
onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd
avond en het werd morgen. De tweede dag.
God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog
land verschijnt.’ En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het
samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was.
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon
van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik
zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’
Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes
gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.

Zingen: Lied/Psalm 119:34
In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht.
Hoog in de hemel is uw naam verheven.
Uw trouw is van geslachte tot geslacht,
al wat er leeft, ontvangt van U het leven.
Gij hebt de hele wereld voortgebracht
en voor altijd een vaste plaats gegeven.
Overdenking. Tekst: God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van
de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. (Genesis
1:4-5a)

Orgelspel
Zingen: Evangelische Liedbundel 362:1,3 en 4
God in ons midden, Heer, wij aanbidden,
met al uw kinderen wereldwijd, uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde, uw ongekende majesteit.
Licht van de overkant, fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt, wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht, valt al de glans der eeuwigheid.
Koning der volken, kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om, kom, Lam dat voor ons bloedt,
kom, licht in overvloed, kom spoedig, Here Jezus, kom!
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’
Zingen: Lied 753/Gezang 290:1,5 en 6 (staande)
Er is een land van louter licht, waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn.
Hing niet het wolkendek zo zwart van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart, dat 't hemels licht bescheen.
God, laat ons staan als Mozes hier hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier zal scheiding voor ons zijn.
Zegen, beantwoord met zingen: Evangelische Liedbundel 188 (staande)
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.

