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Nieuwsbrief 130 van de Jacobuskerkgemeente – 3e advent 
 

Kom met uw zachte glans doordringen 
o Zon van liefde, mijn gemoed 

     (lied 442:2) 
 
Bovenstaande tekst werd gelezen ter overdenking in de stiltemeditatie afgelopen dinsdag. We zingen dit 
bekende lied ook aanstaande zondag. Komende dinsdag een andere tekst rond het adventsthema ‘verlangen’. 
Welkom van 19.00 - 19.30 uur. 
 
Kerstmarkt 
Vandaag is de Kerstmarkt in de kerk vanaf 16.00 uur. Wat mooi dat er weer zoveel mensen aan mee werken 
o.l.v. Liesbeth Mooij. Een mooie gelegenheid om elkaar te spreken ook! Tot vanmiddag! 
 
Kerkdienst aanstaande zondag 
Zondag lezen we verder uit het boek Jesaja. Ik heb gekozen voor hoofdstuk 25 waar Jesaja droomt over een 
maaltijd waar alle volken bij elkaar komen en er genoeg is voor iedereen. Ook hier weer een maaltijdverhaal 
dus. Aan tafel! Het is een zeer troostende droom: alle tranen zullen van de ogen worden afgewist. Deze 
woorden komen ons bekend voor want ze staan aan het eind van de bijbel in Openbaring 21. Dat gedeelte 
lezen we daarom ook. Deze droom van Jesaja moet Jezus hebben geïnspireerd om veelvuldig aan tafel te gaan 
met mensen in zijn omgeving. De zanggroep Amicanto uit Zwolle-Berkum komt deze dienst met ons 
meezingen. De orde van dienst vindt u onderaan deze nieuwsbrief. We wensen elkaar een mooie derde 
adventszondag! 
 
 

Samen gezond naar Kerst 
We leven in een rare tijd. Er is oorlog in Europa, veel mensen hebben 
moeite om rond te komen, het klimaat verandert razendsnel en er is 
steeds meer eenzaamheid. Om niet somber te worden is het belangrijk 
om mentaal en lichamelijk gezond te blijven. Sport en bewegen is 
daarom erg belangrijk. “Een gezonde geest zit in een gezond lichaam”, 
zeiden de Romeinen vroeger al.  
 
Geest en lichaam gaan samen. Daarom organiseert sportschool Daoud 
Rahimi samen met de kerk van Rolde in de aanloop naar Kerst een 
gezellige en gezonde bijeenkomst waar gesport kan worden en mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Dominee Jan Bos uit Rolde opent de 
middag met een korte toespraak over het verband tussen lichaam en 
geest. Er zijn (gezonde!) hapjes en drankjes en er is live-muziek van de 
band Blond en Blue. 
 
Doe mee op zondagmorgen 11 december van 11.30 uur tot 14.00 uur. 
Welkom bij sportschool Daoud Rahimi (Grolloërstraat 46): voor een 
gezonde geest en een gezond lichaam! 

 
Groet 
Ik wens u en jou een goed weekend en een goede viering op zondagmorgen en een goede week. 
 
Vrede, en alle goeds 
 
ds. Jan Bos 
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Amnesty groetenactie.  Zondag 11 
december 2022 
 
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, 
gelijkheid en rechtvaardigheid, voor mensen 
in uitzichtloze situaties. Zonder onze steun 
zijn acties niet mogelijk. Amnesty vraagt op 
haar site: Help mensen in nood: teken onze 
petities, stuur een brief naar de autoriteiten of 
een kaartje aan een gevangene, zie 
www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. 
 
Als Jacobuskerk doen we in de Adventstijd 
jaarlijks ook mee aan de groetenactie. Zondag 
11 december liggen er in de toren kaarten 
klaar om te versturen, met een adressenlijst. 
Neem een paar kaarten mee of alleen de 
adressenlijst en verstuur uw kaarten 
wereldwijd! Steek mensen, die het zo hard 
nodig hebben, een hart onder de riem. Uw 
kaart telt! Het geeft mensen moed en leidt 
soms ook tot betere bescherming of 
behandeling. 
 
Bij de foto’s met adressen ontvangt u ook de 
nodige informatie. Er staat bijvoorbeeld 
vermeld in welke taal u kunt schrijven en u 
hoeft die taal niet zelf te kennen, want bij elke 
beschrijving staat altijd een voorbeeldgroet. 
Vooral persoonlijke kaarten, met een 
persoonlijk verhaal en afbeelding worden zeer 
gewaardeerd. Maar enkel een welgemeende 
groet is ook van grote waarde.  
Laat mensen horen dat u ze steunt! 
 
ZWO, Geertje Kat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10:00-16:00
Schrijfactie 

om 13:00 Het Jenga- 
mensenrechtenspel 

14:30 Presentatie 
'Door de ogen van 

een vluchteling'.

16:00 afsluiting  

Darlington vluchtte als tiener 
samen met zijn broer uit 
Sierra Leone naar Nederland. 
Ze kwamen in Assen terecht, 
gingen daar naar de 
middelbare school en 
studeerden in Groningen. 
Dat ging niet vanzelf. Al die 
tijd hadden ze geen 
verblijfsstatus en dreigde 
uitzetting. Veel mensen in en 
rond Assen hebben zes jaar 
geleden actie gevoerd voor 
de beide broers, met succes. 
Nu heeft Darlington een 
nieuw leven opgebouwd.
Hij wil graag vertellen over 
zijn ervaringen. Wat heeft 
hem geholpen in zijn strijd? 
En welke levenslessen heeft 
hij geleerd? 

Zaterdag 10 december van 10:00 tot 16:00
in de Jozefkerk, Collardslaan 2a. 
Wees welkom! 

DAG VAN DE MENSENRECHTEN

10 december Write for 
Rights! 

Op zaterdag 10 december doen we in Assen mee aan de jaarlijkse 
schrijfactie voor mensenrechtenactivisten die overal ter wereld worden 
vervolgd of gevangen zijn gezet. Dit jaar schrijven we voor mensen die 
gestraft zijn omdat ze vreedzaam gebruikmaakten van hun recht om te 

demonstreren. Samen zetten we met brieven hun autoriteiten onder 
druk om hen vrij te laten. En met kaarten aan de mensen zelf steun je

hen enorm. 

Voor iedereen die mee wil doen 
door een of meer brieven te 
schrijven. Voorbeeldbrieven liggen 
klaar en wij zorgen voor papier en 
pennen.

Tijdens de schrijfactie is er live 
muziek van Harry Loco

Ga op een speelse manier met  
elkaar in gesprek over 
belangrijke mensenrechten en 
over keuzes waar je in de 
samenleving mee te maken 
krijgt. 

Dit onderdeel wordt begeleid 
door studenten van Stenden 
Hogeschool Enschede.

Om 16 uur wordt de 
schrijfactiedag afgesloten door 
commissaris van de Koning, 
mevrouw Jetta Klijnsma
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Viering van de Jacobuskerkgemeente Rolde  

 
11 december 2022 

 

 
 

Derde adventszondag 
 
organist: Tiny van Nimwegen 
zang:  Amicanto uit Zwolle-Berkum: 
  Theo en Aafke Zijlstra, Gerben Grotenhuis en Jantine Kramer. 
ouderling: Bert Knol 
diakenen: Gré Kornelius  
lector:  Annerie de Gier 
kosters: Henk Schnieders, Martin Pronk, Annerie de Gier 
voorganger: ds. Jan Bos  
 
 
Orgelspel  
 
Voorbereidende stilte (tijdens het consistoriegebed) 
 

DE VOORBEREIDING 
 
Welkom door de ouderling   
 
Bemoediging en groet  
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen:  lied 25b Houd mij in leven (voorzang: het koor Amicanto) 

   
  (hierna gaat de gemeente zitten) 
 
Aansteken van de derde adventskaars 
 
Zingen: 
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Couplet 2: 

De tweede kaars mag branden: 
twee vlammetjes, kijk aan. 
Ze zeggen: hoop gerust op 
nóg meer licht in je bestaan. Refrein 

Couplet 3: 

De derde kaars mag branden; 
weer wint het licht terrein. 
Je ziet: straks zal de duisternis 
voorgoed verdwenen zijn. Refrein 

Kyrië-gebed 
 
Zingen: lied 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Aansteken van de tafelkaarsen 
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Gebed om de heilige Geest 
 
Lezing:  Jesaja 25 (door de lector) 
 
1 Heer, U bent mijn God. 
Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven. 
Want wonderbaarlijk zijn uw daden, 
sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitgevoerd, 
trouw en betrouwbaar. 
2 U hebt de stad tot een bouwval gemaakt, 
de versterkte vesting tot een ruïne; 
het bolwerk van barbaren is geen stad meer, 
nooit zal ze worden herbouwd. 
3 Daarom zal het gewelddadige volk U eren, 
de stad van wrede volken ontzag voor U tonen. 
4 U was een toevlucht voor de zwakken, 
een toevlucht voor de armen in hun nood, 
een schuilplaats tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. 
Want het woeden van die wrede volken 
is als een stortbui tegen een muur, 
5 als hitte in een dorre streek. 
U doet het gejoel van barbaren verstommen, 
U tempert de triomf van tirannen, 
zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. 
 
6 Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten 
voor alle volken een feestmaal aan: 
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 
een feestmaal rijk aan merg en vet, 
met pure, rijpe wijnen. 
7 Op deze berg vernietigt Hij de sluier 
waarmee alle volken omhuld zijn, 
het kleed dat alle volken bedekt. 
8 Voor altijd doet Hij de dood teniet. 
God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht, 
de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg 
– de Heer heeft gesproken. 
9 Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! 
Hij was onze hoop: Hij zou ons redden. 
Hij is de Heer, Hij was onze hoop. 
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’ 
10 De hand van de Heer rust op deze berg, 
maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, 
zoals stro in mest wordt getreden; 
11Moab spreidt zijn armen uit 
als iemand die tracht te zwemmen, 
maar hoe hij ook met zijn armen maait, 
de Heer laat hem door zijn hoogmoed ten onder gaan. 
12 Hij haalt de hoge, versterkte muren neer, 
Hij maakt ze met de grond gelijk, 
ze liggen neer in het stof. 
 
Zingen: lied 762 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan 
  koor: 1,3,5 
  gemeente: 2,4,6 
 
Lezen:  Openbaring 21: 1-8 (door de lector) 
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1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de 
zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God 
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een 
luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen 
zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen 
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt 
gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, 
het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7 Wie 
overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 8 Maar voor hen die laf en 
trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of 
afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is 
de tweede dood.’ 
 
Zingen: lied 451 Richt op uw macht, o Here der heerscharen 
  koor: 1,2,4 
  gemeente: 3,5 
 
Overweging  
 
v. …. zo moge het zijn 
a. Amen 
 
Stilte  
 
Muziek: ‘Hail! Blessed virgin Mary’ - Wood 
 

Vertaling:  
 
1 ‘Heil aan de heilige maagd Maria!’  
Zo sprak de machtige Gabriël 
toen hij u ontmoette,  
En zo groeten wij u ook. 
In wel en wee, ons lied zal altijd klinken: 
‘Heil aan de heilige maagd Maria!’ 
 
2 Gegroet, gegroet, Maria. 
Ter vreugde van priester en gemeente 
zal het Angelus geluid worden 
om zijn maagdelijke Geboorte aan te kondigen 
vanaf elke kerktoren, Halleluja, 
Gegroet, gegroet, Maria. 
 
3. Aartsengelen zingen ‘Hosanna’, 
en ‘Heilig, heilig, heilig’, voor het Kind ons geboren 
uit uw nederige schoot. 
Ja, maagdelijk kind van Joachim en Anna,  
Aartsengelen zingen ‘Hosanna!’ 

 
DE GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dankzegging en voorbeden, steeds afgewisseld met lied 458: 
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Stil persoonlijk gebed  
 
Muziek: Onze Vader (door Amicanto in het Engels) 
 
Mededelingen en inzameling der gaven (door de diaken) 
 
Zingen: lied 444 Nu daagt het in het oosten 
 
Zegen 
a. Amen, amen, amen 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
Collecten: 
 
Diaconie: - De Voedselbank Hart van Drenthe voorziet wekelijks ca. 450 huishoudens in de gemeente Aa en 
Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo van voedselpakketten. Op 7 uitgiftepunten in Aa & Hunze, 
Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo met 10 uitgiftemomenten, kunnen onze klanten wekelijks hun pakketten 
ophalen. Met meer dan 150 enthousiaste vrijwilligers zet de Voedselbank zich in voor mensen, die zelf 
onvoldoende geld hebben om eten te kopen. 
 
Collecte Kerkrentmeesters - voor Kerkenwerk eigen kerk 
Voor het eigen kerkenwerk kunt u naast de wekelijkse collecte ook  
uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 
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 18 december. Voorganger op deze vierde 
adventszondag is ds. Hendrik Marsman (Nooitgedacht). 
 
 
 
 
 
 


