PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT
Broeders en zusters,
U ontvangt de achtendertigste Zondagsbrief .
Bemoediging Psalm 121:1-2
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van
de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
Bijdrage van onze dominee. Een groet vanuit de pastorie.
Een hedendaags lied
U hebt de laatste tijd vast wel iets van het nummer ‘Jerusalema’ gehoord of gezien.
Dat is een nummer van de Zuid-Afrikaanse DJ en producer Master KG. Het is eind
2019 uitgebracht en vorig jaar wereldberoemd geworden. Dat kwam door een
snelle verspreiding op internet (een dansende groep vrienden uit Angola zorgde
ervoor dat het lied daar populair werd),- maar ook door de zogenaamde
‘Jerusalema Challenge’, waarbij zorgmedewerkers uit een bepaald ziekenhuis zich
laten uitdagen om met elkaar te dansen op dit lied.
Het is eigenlijk een christelijk lied, een
‘gospelsong’, geschreven in de Zoeloe taal.
Dit is een samenvatting van de inhoud, die ik
op internet gevonden heb: Jeruzalem is mijn
thuis. Red mij, neem me met u mee, laat me
hier niet achter. Mijn plek is niet hier. Mijn
Koninkrijk is niet hier. Red mij, neem me met u
mee.
Het doet denken aan diverse Bijbelteksten,
bijvoorbeeld Galaten 4:26, Hooglied 1:4 en
Johannes 18:36. Maar ook aan een lied als
‘Jeruzalem, mijn vaderstad’ (lied 737/gezang
265). Wel bijzonder dat deze gospel zoveel
mensen aanspreekt, troost en bemoedigt!
Ds. A. Spaans
Uitslag enquête
Bij de papieren voor actie Kerkbalans zat deze keer ook een brief van uw
kerkenraad met de oproep om de kerkenraad te komen versterken, maar ook met de
vraag waar uw voorkeur naar uitgaat inzake eilandelijke samenwerking. Welnu, er
zijn 54 reacties op gekomen. Daarvan hadden er vijftien een voorkeur voor
samenwerken en/of samengaan met Kamperland, vijf voor samenwerken en/of
samengaan met De Ontmoeting, en 34 wilden alle opties openhouden zonder een
voorkeur uit te spreken. Deze uitslag geeft de kerkenraad dus een behoorlijke
vrijheid van handelen voor de komende jaren. Hopelijk kunnen er weloverwogen
stappen voorwaarts gezet worden!

Kledinginzameling voor stichting HCR
Op zaterdag 13 maart wordt er een kledinginzamelingsactie gehouden voor de
Stichting HCR. De Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR)
verleent geestelijke en materiele hulp aan de hulpbehoevenden in Roemenië. Wilt
u meer weten over de stichting? Kijk eens op de website:
https://www.stichtinghcr.org
Tussen 09.30 uur en 11.30 uur bent u van harte welkom in of bij De Thuishaven.
Wat is er welkom: kleding voor jong en oud, dekbedden, dekbed overtrekken,
winterjassen, sjaals en mutsen. Ook schoenen, graag per paar verpakken,
handdoeken enz. zijn van harte welkom.
Wilt u het in vuilniszakken afgeven a.u.b.? Natuurlijk wordt u ook dringend
verzocht de coronaregels in acht te nemen bij het brengen van spullen.
Ook zal er een collectebus staan waar u een eventuele gift kunt doneren voor de
vervoerskosten.
Mogen wij weer op u rekenen? Een hartelijke groet van uw diaconie, mede
namens de andere diaconieën van Noord-Beveland, die deze actie ook organiseren
op dezelfde tijd.
Diaconie
Vorige week had ik in de Zondagsbrief bijzonder heuglijk nieuws te melden over
vier nieuwe kerkenraadsleden. Een daarvan was Ad Poley als diaken. Daar kan ik
echter nog aan toevoegen dat zijn vriendin Corrie de Jong heeft aangeboden om de
diaconie te helpen bij allerlei activiteiten. Zij wordt dan wel geen diaken, maar wel
een medewerker van de diaconie. Ook daar zijn we uiteraard heel blij mee, want
‘vele handen maken licht werk’.
Corrie, dankjewel dat je je hiervoor
beschikbaar wilt stellen!
Dienst vanuit de Dorpskerk. Op
zondag 21 februari 2021 kunt u via
kerkdienst gemist alleen online de
dienst beluisteren. De dienst begint
zondagmorgen om 10 uur in de
Dorpskerk en is vanaf dan te
beluisteren. De dienst wordt geleid
door Ds. A. Spaans
De dienst vindt plaats met zo min
mogelijk mensen in de kerk en wordt
alleen online uitgezonden.

Contact met vrijwilligers
Heeft u behoefte aan dagelijks telefonisch contact, dan kunt bellen naar Joke de
Haze, telefoonnummer 06-42848557. Zij neemt contact op met een vrijwilliger
die, wanneer u dat prettig vindt, u elke morgen belt tussen negen uur en half tien,
om gewoon even te vragen hoe het met u gaat of een gezellig praatje en een
glimlach. Schroom u niet om met Joke te bellen. We zijn en blijven bereikbaar via
de telefoon.
De collectes

We roepen u op in de collectes bij te dragen via
de bank. Een bijdrage is mogelijk voor de kerk
en voor de diaconie. Dit kunt u doen door een
overmaking op een van deze of beiden
bankrekeningen te doen:
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat
rekeningnummer NL98RABO0373717466
of de Diaconie van de PG Colijnsplaat:
rekeningnummer NL87RABO0312200749 .

De Diensten vanuit de Dorpskerk in Colijnsplaat:
De uitzendingen via kerkdienst gemist en kerktelefoon kunt u
beluisteren via de onderstaande link. Door op de link te klikken
(of gelijktijdig Ctrl en Rechter muisklik, u ziet dan een
aanwijzer) gaat u naar de uitzending.
De uitzending begint zondagmorgen om 10 uur. Iets eerder begint het orgelspel.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/903-Protestantse-Gemeente-Colijnsplaat
De liturgie van de dienst, die via de kerktelefoon of internet is te beluisteren, treft u
onderstaand aan.
Bloemengroet: De bloemengroet is deze keer voor mevr. Klaassen-Lems.
De collectes voor de dienst: De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor het
onderhoudsfonds van de kerk.
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,
ds. A. Spaans
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Dit is de eerste zondag in de Veertigdagentijd, op weg naar Goede Vrijdag en
Pasen (2 en 4 april a.s).

Orgelspel voor de dienst
Welkom en mededelingen
Zang: Lied 536:1 en 3 (vanaf CD)
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
Stil gebed, bemoediging en groet
Zang: Lied/Psalm 121:1 en 2 (vanaf CD)
Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.
Uw wank’le voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.
Gebed om Gods ontferming:
Ontferm U, Heer, de wereld is in nood.
En onze angst is zo ontzettend groot.
Het stormt, het waait, de golven huizenhoog.
Waar is Uw teken toch: de regenboog?
Ontferm U, Heer, in deze crisistijd
van veel ellende en onzekerheid.
De stilte schreeuwt, de mensen smeken U:
O God, waar bent U toch? Heer, help ons nu.
Ontferm U, Heer, U bent de God, die leeft,
de schepper, die alles in handen heeft.
U bent de Heer, die boven golven staat,
die stormen stilt en steeds weer verder gaat.
Ontferm U, Heer, en spreek in onze nacht
woorden van leven en ontkiemingskracht.
Daarom is onze hoop op U gericht
en zingen wij het mee: Het wordt weer licht!

Zang: Lied/Psalm 25:2 en 3 (vanaf CD)
Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten.
Denk aan 't vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriend’lijk' ogen zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet, wil mij in uw goedheid sparen.
Gebed om Gods Woord en Geest
Schriftlezing: Exodus 3:7-15
De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb
hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden.
Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en
om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat
overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten,
Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. De jammerklacht van de
Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren
hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de
Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’
Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit
Egypte zou leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het
teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen
jullie God bij deze berg vereren.’
Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van
hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?”
Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg
daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’
Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God
van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.
En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden
aangeroepen door alle komende generaties.
Voordracht en orgelspel: Lied 1009/Gezang 284:1 en 3
O lieve Heer, geef vrede aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest, opdat de mensen weten:
uw heilige profeten zijn niet verblind geweest.
Verlos ons van de boze, laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn! Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede, van melk en honing zijn!

Schriftlezing: Marcus 2:1-12
Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer
thuis was. Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats
meer was, en hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij
hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de
menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats
waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op
zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de
verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’ Er zaten ook een paar
schriftgeleerden tussen de mensen, en die
dachten bij zichzelf: Hoe durft hij dat te zeggen?
Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan
immers zonden vergeven! Jezus had meteen door
wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u
zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde
zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of:
“Sta op, pak uw bed en loop”? Ik zal u laten zien
dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde
zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed
en ga naar huis.’ Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit
zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’
zeiden ze.
Voordracht en orgelspel: Evangelische Liedbundel 299
Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen in ’t gebed tot onze Heer.
Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing, Hij alleen is ’t, die ons schraagt.
Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht, Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer.
In zijn armen zijn wij veilig, Hij
verlaat ons nimmermeer.
Uitleg en verkondiging.
Tekst: Toen antwoordde God hem:
‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom
tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER
ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.’
(Exodus 3:14)

Orgelspel
Zang (vanaf CD): ‘Ik zal er zijn’ (Sela)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Foto gemaakt door Annie van der Sluiszen

Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
[Tekst: Hans Maat]
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’

Voordracht en orgelspel:
Evangelische Liedbundel 398
Handen heb je om te geven van je eigen overvloed,
en een hart om te vergeven, wat een ander jou misdoet. refrein
Refrein: Open je oren om te horen, Open je hart voor iedereen.
Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt,
en een hart om uit te leggen wat een ander moed inspreekt. refrein
Schouders heb je om te dragen zorg en pijn van alleman,
en een hart om te aanvaarden wat een ander beter kan. refrein
Voeten heb je om te lopen naar een mens die eenzaam is,
en een hart om waar te maken, dat geen mens een eiland is. refrein
Oren heb je om te horen naar een mens die vrede is,
en een hart om te geloven in zijn God die liefde is. Refrein
Zegen, beantwoord met voordracht en orgelspel:
Evangelische Liedbundel 292:1,3 en 4
Ik zal er zijn voor jou, zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou met vrede en met recht.
Ik zal er zijn voor jou, een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou, Ik ben er altijd bij.
Ik zal er zijn voor jou, Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou, mijn licht straalt om je heen.
Orgelspel

