PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT
Broeders en zusters,
U ontvangt de veertigste Zondagsbrief .
Bemoediging Psalm 119:105
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
Bijdrage van onze dominee. Een groet vanuit de pastorie.
U kennen, uit en tot U leven
Morgenochtend wordt in de online viering een vers van Gezang 75 (of lied 653 in
het nieuwe Liedboek) gedeclameerd en gespeeld: 'Gij zijt tot herder ons
gegeven...'. Toevallig heb ik afgelopen zondag uit hetzelfde gezang vers 4,5 en 6
genomen, waar het gaat over Jezus Christus als 'het water ons ten leven'. In beide
gevallen past het goed bij de preek.
Dit lied is opgebouwd rond een aantal zogenaamde 'Ik-ben-woorden' uit het
Evangelie naar Johannes. Daarin vergelijkt Jezus zich o.a. met 'het brood des
levens', 'het licht der wereld', 'de goede herder'. Het bekendste 'Ik-ben-woord'
vinden we in dit lied terug in de woorden 'Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de
waarheid en het leven'.
Dit is een geloofsbelijdenis, die vervolgd
wordt met de woorden 'Gij zijt de zin van alle
tijd'. Een uitspraak die mij uitnodigt om over
door te denken. Hoe is Christus de zin van alle
tijd? Ik denk dat je in het eerste vers daar al
iets over kunt vinden. De laatste regels luiden:
'O Christus die voor ons begin en einde zijt,
der wereld zin.' Ook hier wordt gezegd dat Hij
de zin is, maar dan van de wereld. Ik denk dat
hier niet iets wezenlijk anders bedoeld wordt.
Hij geeft zin aan wat er in de wereld-tijd
gebeurt, namelijk doordat Hij het begin en het
einde van alles is. Hij staat aan de basis van de
schepping en is er het einddoel van. Uit Hem
en tot Hem zijn alle dingen. Daarom kunnen
wij ook 'uit en tot Hem leven', wanneer we
Hem kennen. 'Kennen' in Bijbelse zin, dat wil
zeggen met het hart en niet enkel met het
hoofd.
In deze tijd hebben we te maken met een vijand die ons overal rondom belaagt. De
laatste tijd hier in Colijnsplaat nadrukkelijk aanwezig. Wat betekent het als
Christus voor ons de zin van alles is? Een poging om dat in te vullen: we staan in
deze tijd in de kerken wereldwijd stil bij de lijdensweg die Hij voor ons gegaan is,
om ons te redden. Daarbij werd Hij ook van alle kanten belaagd door vijandschap,

steeds duidelijker. De zin van ons leven en lijden ligt in het feit dat Hij ervoor
gekozen heeft om daarin te delen, en dat omgekeerd wij daardoor deel krijgen aan
zijn leven en lijden. Het verbindt ons dus met Hem in dit aspect van zijn lijden.
Wij komen dichterbij Hem, leren Hem 'kennen' als onze Herder, die ons is
voorgegaan en die met ons meegaat (als de Verborgene die bij ons is), en die wij
verwachten als de Opgestane en Levende.
Pasen geeft ons hoop en toekomstperspectief, ook als het coronavirus ons overvalt
en velt.
Ds. A. Spaans
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 materiële 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.
Dienst vanuit de Dorpskerk. Op zondag 7
maart 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. C. Bijman
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 Jellie Visscher.
De collectes voor de dienst: Vandaag is er maar één collecte gepland: de
Biddagcollecte.
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,
ds. A. Spaans

Morgen in de dienst, de bloemschikking. Er branden drie lichtjes!
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Dit is de derde zondag in de Veertigdagentijd.
Orgelspel voor de dienst
Welkom en mededelingen
Voordracht en orgelspel: Lied/Psalm 100:1,3
Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein, zult voor de Heer dienstvaardig zijn.
Treedt statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, hier woont zijn
Woord. Heft hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam.
Stil gebed
Votum en groet

Voordracht en orgelspel: Lied/Psalm 100:2,4
Roept uit met blijdschap: "God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt."
Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Wetslezing
Voordracht en orgelspel: Lied/Psalm 119:66
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.
Gebed
Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 34:1-8,11,23
De HEER richtte zich tot mij ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël,
profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van
Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te
weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en
jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie
niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen,
gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde
dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder
herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn
schapen zijn verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over
heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet,
niemand die naar ze op zoek gaat. Daarom, herders, luister naar de woorden van
de HEER: Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen
herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie,
herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar
niet mijn schapen. (…) Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen
omzien en zelf voor ze zorgen. (…) Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een
die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder
zijn.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 10:10-18
Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben
gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een
goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen
herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en

slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en
jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets
schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,
zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die
moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn,
met één herder. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer
terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te
geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader
heb gekregen.
Voordracht en orgelspel: Gezang 75:14/Lied 653:6
Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.
Preek. Tekst: Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de
schapen. (Johannes 10:11)
Orgelspel
Voordracht en orgelspel: Gezang 181:4,6
Hoe vreemd, dat voor de
schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank
zich liet leiden,
de heer zich voor de
schulden zijner knechten aan
't kruis liet hechten.
O liefde, voor dit offer van
uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten
offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev'
of sterve, uw liefde derve!
Dankgebed en voorbeden
Voordracht en orgelspel: Lied/Psalm 79:5
O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
aan stille waat'ren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden. Zo gaat een blinkend spoor
van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade.

Zegen
Orgelspel

