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Ontmoetingszondag van de Jacobuskerkgemeente Rolde 
 

Thema: Van U is de toekomst 
 

Het Nije Hemelriek, Gasselte, 10.30 uur 
 
 
 
 
Welkom door de ouderling Janet van der Weide 
 
(we gaan staan) 
 
Zingen lied 218: 1 en 2 Dank U voor deze nieuwe morgen 
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Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 

 
Groet en bemoediging 
 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v.  God die van mensen houdt 
 wij leggen onszelf aan u voor 
 met alles wat we hebben 
 en alles wat we missen 
 
g. MET ALLES WAT LUKTE  
 EN ALLES WAARIN WE FAALDEN 
v. Help ons ons leven opnieuw te bezien 
 in het licht van uw heil 
g.  LEER ONS TE ONDERSCHEIDEN 
 WAT WEZENLIJK IS EN WAT NIET 
v.  maak ons bescheiden 
 en maak ons vrijmoedig 
g. GEEF ONS HET HART 

OM VAN MENSEN TE HOUDEN 
 VAN ANDEREN ZO GOED ALS VAN ONSZELF 
 AMEN 
 
Zingen lied 218: 3, 4 en 5 
 

Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 
Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 
Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

 
 (we gaan zitten) 
 
Gebed voor de nood in de wereld 
 
Loflied lied 1005:  Zoekend naar licht 
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2  Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord. refrein  

3  Zoekend naar brood lijden zij honger, zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, U bent de vredevorst. refrein  

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, zoekend naar warmte zijn velen koud. Maak 
ons een huis van levende stenen, schuilplaats door U gebouwd. refrein 

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is. refrein  

Lezen: Openbaring 21: 1-8 (over het nije hemelriek) 
 
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.’ 
5 Hij 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 komen al 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.’ 
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Overdenking:  “Van U is de toekomst” 
 
Zingen:  lied 737: 1-4 en 20-21 Jeruzalem, mijn vaderstad 
 

Jeruzalem, mijn vaderstad, 
mijn moederhuis, wanneer 
zal ik u zien zoals ge zijt, 
de bruid van onze Heer? 
 
Daar is geen pijn en geen verdriet, 
geen afgunst en geen nijd, 
en angst en armoe zijn er niet 
maar altijd vrolijkheid. 
 
Daar is geen zon, daar is geen maan, 
geen mist, geen duisternis, 
maar ‘t licht komt van de troon vandaan 
waar de Messias is. 
 
En zeker is geen ziekte daar, 
geen ongeluk, geen dood, 
geen boze duivel, geen gevaar 
en geen gebrek aan brood. 

 
Van alle kanten komen zij 
de lange lanen door, 
het is een eindeloze rij, 
de kinderen gaan voor. 
 
Jeruzalem, mijn vaderhuis, 
mijn moederstad, wanneer 
zal ik u zien? Wij zijn op reis 
naar u en naar de Heer! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
allen: 

Onze Vader verborgen, 
uw Naam worde zichtbaar in ons, 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid en brood 
gerechtigheid is en genade - 
waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
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niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw hand op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

 
Mededelingen van de diaken 

 
Slotlied: lied 981 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. 

 
Zegen 
  
 
 
 
 
Collecten: 
 
1e collecte  KIA – Versterk de kerk Syrië 
 
‘Herstel van de kerk is herstel van het leven’. 
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen 
mensen zĳn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in 
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armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen 
zijn verwoest. 
Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. Ze biedt 
hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun 
afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren helpt de kerk bij het 
herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij 
het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. 
 
2e collecte voor Kerkenwerk eigen kerk 
Ook hier kunt u uw bijdrage voor de kerk overmaken op  
bankrekeningnummer NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde  
 
********************** 
 
De volgende viering van de Jacobuskerkgemeente is op zondag  26 september om 10.00 
uur. Voorgangers: Enis Odaci en ds. Jan Bos en (in het kader van de vredesweek) 
 
 
Vragen voor de groepjes: 
 
Iemand trekt een vraag uit de glazen pot, leest die voor en geeft antwoord. 
Daarna mogen anderen kort reageren en hun eigen mening geven. 
Geef elkaar de ruimte en het woord. 
 
 
NOEM TWEE DINGEN DIE JE BEZIGHOUDEN MET HET OOG OP JE EIGEN 
TOEKOMST 
 
NOEM TWEE DINGEN DIE JE BEZIGHOUDEN MET HET OOG OP DE 
TOEKOMST VAN DE WERELD 
 
HEB JE VERTROUWEN IN  DE TOEKOMST VAN DE WERELD? 
 
GELOOF JIJ DAT DE TOEKOMST UITEINDELIJK IN GODS HAND LIGT? 
 
WAT GEEFT JOU HOOP IN HET LEVEN? 
 
WAT HEBBEN GOD EN DE TOEKOMST MET ELKAAR TE MAKEN? 
 
GELOOF JIJ IN  “EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE”? 
(Openbaring 21) 
 
WELKE KEUZES MAAK JIJ IN JE LEVEN MET HET OOG OP EEN NIEUWE 
AARDE? 
 
 


