
Nieuwsbrief 106 van de Jacobuskerkgemeente 
 
Vredesweekviering in de Trans 
Het duurt nog wel een tijdje, maar ik zeg u nu alvast dat op zondag 25 september de kerkdienst in de Trans 
wordt gehouden. Samen met pastor Bernadette Beunders zal ik de dienst voorbereiden. Het is die zondag 
ook de vredeszondag. 
 
Overlijden 
Op 20 juni overleed Annie Hilbolling-Schuiling. Ze werd 90 jaar en woonde in verzorgingshuis Dekelhem in 
Gieten. De crematie vindt plaats op 27 juni 
 
Groet 
Aanstaande zondag gaat pastor Peter Vos voor. Hij is jarenlang rooms-katholiek pastor geweest in Haren en 
woont nu alweer een tijdje in Rolde. Hieronder vindt u de orde van dienst. Ik wens u allemaal een heel goed 
weekend en een fijne viering aanstaande zondag. 
 
ds. Jan Bos 

 
 

 
Viering van de Jacobuskerkgemeente in Rolde 

 
zondag 26 juni 2022 

 
2e zondag van de zomer / 2e zondag na Trinitatis 

 
 

Waar de werkelijke vrijheid is, 
daar is God altijd al ‘aan het werk’, 

daar waait zijn Geest. 
(Tomáš Halík) 

 
voorganger:  pastor Peter Vos   
organist Tiny van Nimwegen 
ouderling Hilly Koopman 
diaken  Gabriëlle van Dinteren 
lector  Marijke Boersma 
kosters  Willy en Hotse Hoekstra 
 
  

Orgelspel 
 
Voorbereidende stilte (tijdens het consistoriegebed) 
 

DE VOORBEREIDING 
 
Welkom   (hierna gaat de gemeente staan) 
 
Zingen lied 217: 1, 2 en 3 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen  lied 217: 4  (hierna gaat de gemeente zitten) 
 
Gebed om ontferming 
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acclamatie: 

 
 
Zingen lied  ‘Aan U, Vader, alle glorie) 

(uit: Sytze de Vries ‘Het liefste lied van overzee’, nr. 1) 

 
 

Om de Zoon U alle glorie,   
woord van eer ons toegezegd, 
vleesgeworden vriend en naaste,   
ons tot brood voor onderweg.  
U de ere, U de glorie,   
woord op onze tong gelegd.  

Door de Geest U alle glorie   
die als lofzang in ons leeft   
en als nieuwe wind de aarde   
eenmaal haar gelaat hergeeft.   
U de ere, U de glorie,  
adem die in mensen leeft 

 
 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Eerste lezing uit Galaten 5: 1, 13-17 en 25-26 
 
1. Broeders en zusters, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u 
niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 
13. U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar 
dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’  
Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik 
zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. 
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De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een 
is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. 
25. Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet 
dwars zetten of een kwaad hart toedragen. 
 
Zingen: psalm 16: 1, 2 en 3 
 
Tweede lezing uit Lucas 9: 51-62 
 
Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar 
Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te 
bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.  
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt u dat wij 
vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng 
terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp.  
Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ Jezus zei tegen 
hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te 
ruste leggen.’  
Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te 
begraven.’ Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk 
van God te verkondigen.’  
Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ 
Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het 
koninkrijk van God.’ 
 
Zingen: lied 826 
 
Overdenking 
 
Moment van stilte 
 
Orgelspel  
 
Zingen lied ‘Waar mensen keren tot elkander’ (melodie LB 653)  
 

 
 
Waar mensen keren tot elkander  
met woord en brood en hand in hand, 
waar oude scheidingsmuren vallen  
en vrede groeit land over land,  
daar worden oude woorden waar,  
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daar breekt beloofde toekomst aan.  

Waar mensen zwijgen om te horen  
de Geest die ons bewoont, beweegt, 
en worden uit Hem nieuw geboren, 
met vuur doorademd en doorleefd, 
daar worden oude woorden waar, 
daar breekt beloofde toekomst aan.  

 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
We oefenen de acclamatie van de voorbeden  
 
Dankgebed 
 
De voorbeden, acclamatie: 
 
 
 
 
 
Stil persoonlijk gebed  
 
Onze Vader 
 
Mededelingen van de diaconie 
 
Zingen lied 422 
 
Zegen 
 
Zingen      

 
 
Orgelspel   
 

************ 
 
Collectetoelichting 
 
Diaconie – KIA – Binnenlands diaconaat 
 
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn 
arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven bijvoorbeeld omdat het 
land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft heeft maar weinig 
rechten. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en 
stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in Actie ondersteunt deze 
initiatieven. 
 
Collecte Kerkrentmeesters – voor Kerkenwerk eigen kerk 
Voor het eigen kerkenwerk kunt u naast de wekelijkse collecte ook  
uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 
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NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde  
 
en voor beide collectes via de gift app 
 
U kunt deze dienst terugluisteren via www.kerkomroep.nl 
De tekst van de overdenking staat op de website: www.jacobuskerkrolde.nl 
 
 
 
De volgende viering van de Jacobuskerkgemeente is op zondag 3 juli. Voorganger is dan ds. Jan Bos.  
 
 


