
Nieuwsbrief 135 van de Jacobuskerkgemeente 

 
In verband met de tijdelijke afwezigheid van ds. Jan Bos krijgt u dit keer alleen de liturgie van de 
dienst van aanstaande zondag.  
U bent van harte welkom in deze oecumenische viering in de Jacobuskerk. 
 
 
Hartelijke groet, 
Rienk Kamer, scriba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 

 
 

 
 
 
 

Oecumenische viering in de 
Jacobuskerk in Rolde 

 
22 januari 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voorgangers ds. Hans Katerberg en Cor Coridon  
ouderling Hendrik Marsman  
diaken  Martin Pronk 
lector  Roelie Raterink 
organist  Jaap Boersma 
koster  Hilly Lubbers 



Orgelspel en voorbereidende stilte 
 
Welkom 

 
Zingen: LB 275/GVL 456   vs. 1 en 2  ‘Lied van Gods aanwezigheid’   

 
Bemoediging en groet 

 
Gebed van toenadering   

 
Zingen: Lied 275/GVL 456 vs. 3, 4 en 5 

 
Kyriegebed,  afgesloten met  het zingen van LB 299d  ‘Heer ontferm u over ons’ 

 
Glorialied: LB 864 vs. 1 en 5/GVL 629 ‘Laat ons de Heer lofzingen’ 
 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 

Aansteken tafelkaarsen 
 

Gebed om de heilige Geest 
 

Inleiding op de lezingen 
 

Eerste lezing uit Jesaja 1 vers 11 – 18   
 

Zingen: LB 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’  
 

Tweede lezing uit Efeziers 2 vers 13 – 22   
 

Zingen: LB 743: 1, 2 en 3 ‘Wij offerden aan goden’  
 

Evangelielezing uit Matteus 25 vers 31 – 40  
 

Zingen: LB 314/GVL 612    ‘Here Jezus om Uw woord’  
 

Overdenking 
 
Moment van stilte/orgelmeditatie 
 
Zingen GvL503/LB 321: 1, 2, 4, 5 en 7 ‘Niet als een storm als een vloed’  
 
Geloofsbelijdenis: 
 V:       Ik geloof dat ik mijn leven heb gekregen uit de Bron van Liefde. 
           Ik geloof dat mijn leven bedoeld is om mee te werken 
           aan een toekomst die voor elk mens menswaardig is. 
A:         Ik geloof dat ik in mijn leven geroepen ben om zorgvuldig om  
           te gaan met deze aarde, zodat er ook nog na mij mensen kunnen 
           wonen en leven. 
V:       Ik geloof in die opvallende naar voren tredende mens, 
           die niet geleefd heeft voor eigen baat. 
           Ik geloof in die mens, die aanstekelijk op anderen werkte, omdat 
           Hij zo vol was van de Liefde die Hem mens had gemaakt. 
A:       Ik geloof in die mens die wij kennen als de Zoon van mensen  
           en de Zoon van God, die de ereplaats gaf aan de mensen die over 
           het hoofd werden gezien. 
V:       Ik geloof dat zijn Geest nog onder ons werkt als wij elkaar dienen, 
           als wij elkaar levenskansen geven, als wij elkaar opbouwen. 
A:       Ik geloof dat zijn Geest ons telkens weer aanspoort om naar elkaar 
           om te zien en zo mensen met en voor elkaar te worden. 
V:       Ik geloof dat ons leven, zwaar en verdrietig als het soms kan zijn, 
           Niet zal eindigen in het zinloze niets, 



A:       maar dat we eens zullen leven bij de Bron van Liefde, 
           die ons dit leven schonk, 
           maar nu nog voor ons verborgen Aanwezige is.  
           Amen. 
 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 
Bericht van overlijden 
 
Zingen GvL 501/LB 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’  
 
Dankzegging en Voorbeden 
 
Stil persoonlijk gebed en het Onze Vader 

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 en inzameling der gaven 
 
Zingen GvL 567b/(oud Liedboek 488A)  
‘Zolang er mensen zijn op aarde’  
 

Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 

Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' naam. 
 

Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 

Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 

Zending en Zegen  (besloten met het gezongen amen) 
 
 
 
  
 
Orgelspel 

************* 



 
 
 

COLLECTETOELICHTING 
 

1e collecte Diaconie/Caritas/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 kunnen worden Alle gereedschappen op het 
gebied van kleermaker, timmerman, metselaar, auto- en fietsmonteur, elektra, loodgieter, 
bankwerker en schoenmaker zijn welkom. Jaarlijks gaan er tientallen pakketten met 
gereedschappen naar projecten in ontwikkelingslanden. 
 
2e collecte – voor Kerkenwerk eigen kerk 
Voor het eigen kerkenwerk kunt u 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 diensten zijn op zondag 29 januari en zaterdag 4 februari 
 

 
 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.jacobuskerkrolde.nl/

