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Nieuwsbrief 84 van de Jacobuskerkgemeente 
 

Vlammen zijn er vele, één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 

vlammen zijn er vele, één is het licht, 
wij zijn één in Christus 

     (lied 970) 
Overlijden 
Op 16 januari overleed Roelie Wilms - Kerkveld. Ze woonde in het Hendrik Kok-huis en 
werd 91 jaar. De crematie vindt plaats op vrijdag 21 januari. Wij gedenken haar aanstaande 
zondag in de viering. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 
 
Op 19 januari overleed Albert Holtjer. Hij woonde aan de Asserstraat en werd 75 jaar. De 
uitvaart is aanstaande dinsdag vanuit onze kerk. Ook hem zullen wij zondag gedenken. Wij 
wensen zijn dochters veel sterkte in de dagen die komen. 
 

 
Bij de dienst van zondag 
Aanstaande zondag staat in het teken van de wereldwijde gebedsweek voor de eenheid van 
de christenen. Samen met pastoraal werker Ineke Schepers van de rooms-katholieke statie 
in Rolde zal ik in de viering voorgaan. Wij zullen uit 1 Korinthe 12 lezen waarin Paulus de 
geloofsgemeenschap vergelijkt met een lichaam, waarvan elk onderdeel belangrijk is. Hoe 
gaan wij met elkaar om als we merken dat er (grote) verschillen zijn? Hoe blijven we dan bij 
elkaar? Dat is een groot probleem in de wereld, in ons land en ook in de kerk. De 
verwijdering en polarisatie lijkt alleen maar groter te worden. Een heel actueel thema dus! 
Ineke Schepers zal hier iets over gaan zeggen. De andere lezing is uit Lucas 4: het eerste 
optreden van Jezus in de synagoge van Nazareth, waar hij uitlegt wat zijn missie is, waartoe 
hij zich gezonden voelt. Ik zal daar een korte overdenking bij uitspreken. Twee kortere 
overdenkingen dus aanstaande zondag. We luisteren dan onder andere ook naar het lied 
waarmee deze nieuwsbrief begon. 
 
Weer naar de kerk?! 
De werkgroep anderhalve meter heeft de kerkenraad geadviseerd om kerkgangers weer toe 
te staan als de regering dinsdag besluit de theaters en bioscopen weer te openen. Dat is 
trouwens ook het advies van onze landelijke kerk. Hou er dus rekening mee dat u volgende 
week weer naar de kerk kunt gaan. Volgende week hoort u meer! 
 
Groet 
Ik wens u allemaal een goed weekend en aanstaande zondag een goede viering!! 
 
ds. Jan Bos 
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Huispaaskaarsen 
Vanaf nu tot eind februari kunt u een huispaaskaars bestellen met dezelfde afbeelding als 
de paaskaars in de kerk:  ’Het teken van het verbond van God met de mensheid’. 
 
Maten: 25 cm, 30 cm, 40 cm en 60 cm. 
Afbeelding en prijzen zoals hiernaast aangegeven. 
 
Zodra er weer diensten in de kerk gehouden worden zal ook daar een lijst liggen. 
 
Opgave kan vanaf nu al via: kerkagenda@rolderkerk.nl onder vermelding van naam – adres 
– telefoonnummer en aantal kaarsen. 
 
Renate Bolhuis 
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VIERING IN DE GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE 
CHRISTENEN 

 
Zondag 23 januari 2022 

 
Voorgangers:  pastor Ineke Schepers en ds. Jan Bos  
Ouderling: Anneke Meijering 
Diaken: Gerk Hadders 
Lector:  Roelie Raterink 
Organist: Tiny van Nimwegen 
Kosters: Roelof Altena en Yfke van der Koogh  
 
 
Orgelspel:   cantate Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ (Joh. Heinrich Buttstedt/Bach) 

 
Stilte   

DE VOORBEREIDING 
 
Welkom door de ouderling 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen: lied 527: 1,5 Uit uw hemel zonder grenzen 
 
Gebed voor de nood in de wereld 
 
Muziek:   lied 704: 3 Lof, eer en prijs zij God (opname Jacobuskerk) 
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Inleiding op de lezingen 
 
Gebed om de Geest: 
 
Muziek:  Adem uw Geest in mij (Sytze de Vries) 
   vertaalde tekst: Sytze de Vries/muziek: Kenneth Naylor 
 

Adem uw Geest in mij 
vul mij met nieuwe kracht.  
Uw liefde zal mijn baken zijn  
in alles wat mij wacht.  
 
Adem uw Geest in mij, 
zuiver mijn hart voorgoed.  
Uw wil zal al mijn willen zijn,  
in alles wat ik doe.  
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Adem uw Geest in mij, 
ook als ik mij verzet. 
Mijn leven hier zal vurig zijn,  
door U in vlam gezet.  
 
Adem uw Geest in mij,  
dan leef ik zonder strijd,  
aan alle ademnood voorbij  
bij U God, voor altijd.  

 
Lezen:  Lukas 4, 14-21  
 
14 Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over 
Hem verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen 
en werd door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en 
volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te 
lezen, 17 werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot 
de plaats waar geschreven staat: 
18 ‘De Geest van de Heer rust op Mij, 
want Hij heeft Mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft Hij Mij gezonden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan blinden het herstel van hun zicht, 
om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 
20 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van 
alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht. 21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de 
schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’ 

 
Muziek: lied 530 De Geest des Heren is op Hem (orgel en stem) 
 
Korte uitleg 
  
Lezen:  1 Korinthe 12: 12-27 
 
12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die 
delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen 
gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of Grieken 
zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest doordrenkt. 14Tegelijk bestaat een 
lichaam niet uit één deel, maar uit vele. 15Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik 
hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 16En als het oor zou zeggen: 
‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? 17Als 
het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam 
oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 18Maar God heeft juist alle 
lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. 19Als ze met elkaar 
slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 20Het is juist zo dat 
er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 21Het oog kan niet 
tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en evenmin kan het hoofd tegen de voeten 
zeggen: ‘Ik heb jullie niet nodig.’ 22Integendeel, juist die delen van het lichaam die het 
zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 23De delen van ons lichaam waarvoor we ons 
schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24dan 
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die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo 
samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld 
worden, 25zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met 
dezelfde zorg omringen. 26Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; 
wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 27 
Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 
 
Muziek: lied 970: 1,3,5 Vlammen zijn er vele (opname) 
 
Korte uitleg 
 
Orgelmuziek 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Wij gedenken Roelie Wilms – Kerkveld en Albert Holtjer 
 
Zingen:  lied 961 Niemand leeft voor zichzelf 
 
Dankzegging en voorbeden 
Stil persoonlijk gebed 
Onze Vader (oecumenische versie) 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden, 
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, 
tot in eeuwigheid 
Amen 

  
Mededelingen van de diaconie 
 
Zingen: Wij moeten gaan (Gezangen voor de Liturgie 655: 1,2) 
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Laten we gaan. Geloof in de zegen 
die onze God steeds toegezegd heeft, 
in niemandsland soms worst’lend verkregen 
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft. 
Neem van hier mee, het vaste idee: 
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd 

 
Zegen 
 
Wij wensen u allen een fijne zondag en een goede week! 
 
 
 
 
Collecten 
 
1e collecte:  ZWO – Gered gereedschap 
 
Gereedschap stelt mensen in staat een vak te leren, inkomen te verwerven, een bedrijfje te 
starten of uit te breiden. Daarom zorgt de Vereniging Gered Gereedschap Groningen, met 
hulp van heel veel vrijwilligers, dat overtollig gereedschap en naaimachines worden 
ingezameld en opgeknapt en opnieuw gebruikt kan worden. Op aanvraag worden 
pakketten verzonden, tientallen per jaar, naar projecten in ontwikkelingslanden om zo een 
bijdrage te leveren aan de opbouw van een onafhankelijk en zelfstandig bestaan van 
mensen. Zie ook www.geredgereedschapgroningen.nl 
 
2e collecte: Kerkenwerk eigen kerk 
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Uw bijdrage voor de kerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL29RABO 0356 
0418 16 t.n.v. PKN Rolde of via de Givt-app 
 
U kunt uw bijdrage overmaken via de website www.jacobuskerkrolde.nl (kijk 
aan de rechterkant bij "Digitale Collecte" en klik op de link daaronder), 
door een bedrag te storten op NL54RABO0356000044 t.n.v. Diaconie 
Jacobuskerkgemeente Rolde met vermelding om welke collecte het gaat, of door 
gebruik te maken van de Givt-app.  
 

 
 
U kunt deze dienst naluisteren via www.kerkomroep.nl  
De tekst van de overdenking staat op de website: www.jacobuskerkrolde.nl 
 
De volgende viering van de Jacobuskerkgemeente is zondag 30 januari om 10.00 uur. De 
voorganger is: Gerhard ter Beek uit Grolloo. 
 

 

 


