PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT
Broeders en zusters,
U ontvangt de eenenveertigste Zondagsbrief .

Vanaf vandaag kunt u naar de dienst met een videoverbinding
kijken en luisteren. Heel bijzonder. Er is de afgelopen weken hard
aan gewerkt! Dank aan iedereen die hieraan heeft gewerkt.
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.
Kerkzijn nu
Ik begin met een gedicht dat ik deze week
ontving:
Het is zo’n vreemde lijdenstijd dit jaar,
de aandacht is verschoven,
het kerkgebouw gesloten,
we mogen niet met groepen over straat.
De dominee preekt in een lege kerk,
de organist speelt de te zingen psalmen,
door onze adem gaan de kaarsen walmen,
we zingen mee vanaf een tabletscherm.
Maar dan word ik geraakt door Jezus’ woorden,
ze zijn zo troostend en zo vol van hoop,
ik laat mijn tranen stil de vrije loop
en word getroost door wat ik van Hem hoorde.
Juist nu de toekomst zo onzeker is,
het virus niets ontziend de mens verslaat,
de wereld overal met lege handen staat,
is het geloof in God een ware lafenis.
De woorden die we in de kamer zingen,
ze worden nu het meest intens beleefd,
ik merk hoezeer mijn stem door de emotie beeft
en weet dat Hij ons tot het einde blijft
omringen.
Het is ook Jezus’ lijdenstijd dit jaar,
Hij weet als niemand anders van het lijden,
Hij heeft de mens ervan willen bevrijden,
Hij overwon, Hij staat nog altijd klaar!
Coby Poelman Duisterwinkel

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 wereldtijd 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
Nieuwe ontwikkelingen
Direct aansluitend bij dit gedicht kan ik met vreugde melden dat we het voortaan
niet meer alleen met woorden hoeven te doen als we naar uitzendingen vanuit onze
Dorpskerk luisteren. Dankzij de inspanningen van de Commissie van Beheer, maar
vooral van Krijn Tazelaar en Jaap Geelhoed, is er dan ook wat te zien! Er is een
camera in de kerk geïnstalleerd, en het is de bedoeling dat er later nog een tweede
bijkomt voor een nog beter overzicht.
U kunt dus o.a. naar de bloemschikking kijken; die komt dan vast nog beter tot zijn
recht. Van meerdere mensen heb ik de laatste tijd vernomen dat onze uitzendingen
nu goed te beluisteren zijn, maar dat het beeld er toch wel bij gemist werd. Dat
helpt namelijk om geconcentreerd te blijven op het gebeuren, dus ook op de
gesproken woorden. We zullen het zien (letterlijk)! U hoeft er niets extra’s voor te
doen: gewoon weer op internet afstemmen op de dienst.
Hartelijk dank aan de diaconie, die deze voorziening betaald heeft, en zeker ook
aan Jaap en Krijn!
Ds. A. Spaans
Kledinginzameling voor stichting HCR
De opbrengst van de kledinginzameling hier in Colijnsplaat is: 64 zakken kleding
en voor de vervoerkosten € 20,- . Iedereen hartelijk dank voor de bijdrage.

Paasontbijt
Beste mensen,
Tot onze grote vreugde wil de diaconie u
uitnodigen om voorafgaand aan de
Paasviering op DV 4 april 2021 het
traditionele paasontbijt thuis te mogen
ontvangen. Het ontbijt wordt op een
professionele manier door de catering
Kallewaard klaargemaakt en wij brengen
het Corona proef bij u thuis.
U kunt zich tot 30 maart hiervoor
opgeven bij:
Margreet Houterman, Hovenierstraat 18,
Tel: 695300, Mobiel: 06 25537710
e-mail: margreethouterman@gmail.com .
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 14 maart 2021 kunt u via kerkdienst gemist alleen online de dienst
kijken en 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 en nu met beeld 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 en te
bekijken, treft u onderstaand aan.
Bloemengroet: De bloemengroet is deze keer voor de heer Kobus Mol.
De collectes voor de dienst: Vandaag is zoals gebruikelijk de eerste collecte voor
de kerk, de tweede is voor Kerk in Actie (binnenlands diaconaat).
Namens de kerkenraad
van de Protestantse
Gemeente te
Colijnsplaat
ds. A. Spaans

Morgen in de dienst, de
bloemschikking. Er
branden twee lichtjes!

PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT
Online viering op zondag 14 maart 2021 inde Dorpskerk
Voorganger:
Ds. A. Spaans
Ambtsdrager:
Mevr. J. de Haze
Organist:
Mevr. C. Nijsse
Koster:
Dhr. H. Jobse
Dit is de vierde zondag in de Veertigdagentijd.
Orgelspel voor de dienst
Welkom en mededelingen
Zang: Psalm 89:1 en 7 (oude berijming)
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van uwe gunstbewijzen
naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen.
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
zo min zal uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.
Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't godd'lijk aanschijn voort.
Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden,
uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt hen in ’t lijden,
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen.
Stil gebed, bemoediging en groet
Voordracht en orgelspel: Lied/Psalm 122:3
Bid heil toe aan dit Vredesoord; dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij, gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten! Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u, o stad van God, met vrede groeten.
Leefregels: Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt
en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld
van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken
of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar
dan is Christus alles in allen.Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen
bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid,
bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als
iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u

elkaar vergeven. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te
verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En
bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als
de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. (Kolossenzen 3:9-15)
Zang: Gezang 437
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht, van aangezicht tot aangezicht.
Gebed
Schriftlezing: Genesis 3:20-21 en Mattheüs 6:24-33
De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden.
God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en
trok hun die aan.
Niemand kan twee heren dienen: hij zal
de eerste haten en de tweede liefhebben,
of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene
en de andere verachten. Jullie kunnen
niet God dienen én de mammon. Daarom
zeg ik jullie: maak je geen zorgen over
jezelf en over wat je zult eten of
drinken, noch over je lichaam en over
wat je zult aantrekken. Is het leven niet
meer dan voedsel en het lichaam niet
meer dan kleding? Kijk naar de vogels in
de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en
vullen geen voorraadschuren, het is jullie
hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie
niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar
één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding?
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven
niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.
Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid
wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet
kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of:
“Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn
allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie
dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Zang: Evangelische Liedbundel 448
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit.
Schriftlezing: Mattheüs 27:27-36
De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de
hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode
mantel om, ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze
gaven hem een rietstok in de rechterhand en vielen voor hem op de knieën.
Spottend zeiden ze: 'Gegroet, koning van de Joden', en ze spuwden op hem, pakten
hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden
bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden
hem weg om hem te kruisigen.
Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon
heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die
Golgota genoemd werd, wat ‘schedelplaats’ betekent. Ze gaven Jezus met gal
vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken.
Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom
te dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te bewaken.
Voordracht en orgelspel: Lied 547/Gezang 184:1,4 en 5
Met de boom des levens wegend op zijn rug,
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. refrein
Refrein: Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht. refrein
Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. refrein
Uitleg en verkondiging. Tekst: God, de HEER, maakte voor de mens en zijn
vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. (Genesis 3:21)
Orgelspel

Zang: Opwekking 717
Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij in je beproevingen en zorgen. refrein
Refrein: God, U bent mijn God, en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af. Dwars door het dal zal Hij je
leiden.
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.
refrein
Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd
heeft.
Wacht, wacht op de Heer: de zwartste nacht verdwijnt
wanneer het daglicht doorbreekt. refrein + ‘Ik rust in U alleen.’
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Zang: Gezang 465:1 en 2
Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer,
van U de zegeningen die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen, het is van U, o Heer.
Nog voor wij U iets vragen, voorkomt Gij ons gebed.
Gij hebt aleer wij klagen, op onze nood gelet.
Gij helpt de last ons dragen, Gij steunt bij elke tred,
zelfs bij de zwaarste plagen zijt Gij de God die redt.
Zegen
Orgelspel

