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Nieuwsbrief 76 van de Jacobuskerkgemeente 

 
(tekening: Marjolijn Zwolsman) 

Advent 
Aanstaande zondag beginnen we aan het nieuwe kerkelijk jaar. In de kerk steken we elke 
zondag een kaars extra aan en leven zo toe naar de geboorte van het Licht der wereld. Bij 
dat aansteken luisteren wij naar lied 461: 
 

Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt 
ontsteken onze lampen, 

totdat Hij komt 
Bij de viering van zondag 
We lezen de komende vier adventszondagen uit hoofdstuk 1 van het evangelie van Lucas. 
In dat hoofdstuk wisselen de verhalen over de geboorte van Johannes de Doper en de 
geboorte van Jezus elkaar af. Ook de vertellingen over hun ouders (Zacharias en Elisabeth 
aan de ene kant en Maria en Jozef aan de andere kant) wisselen elkaar af. Daar zijn 
overeenkomsten in de te zien, maar ook verschillen. We beginnen zondag met priester 
Zacharias die in de stilte van het heilige der heiligen een wierookoffer mag brengen en daar 
een enorme Godservaring krijgt waarna hij met stomheid wordt geslagen. We worden 
zondag meegenomen naar dit innerlijke moment van verwondering en bekering van 
Zacharias. Daardoor worden we bepaald bij onze eigen ziel en onze relatie tegenover God, 
woorden die in de tekst tot 5x keer toe worden genoemd. We hopen op een mooie 
adventszondagviering. 
 
Opgave voor de kerkdienst 
U moet zich weer opgeven om naar de kerk te kunnen gaan. Dat kan via de website (knop 
“Dienst Bijwonen”) of telefonisch op vrijdag tussen 16.00 en 21.00 uur bij Renate Bolhuis 
(0683229104). De kerk is bij aanvang lekker warm, maar koelt wel af. Daarom is een warme 
jas nodig. En bij binnenkomst en vertrek is het dragen van een mondkapje weer verplicht. 
Neemt u zelf uw liedboek mee? De liedboeken in de kerk worden niet gebruikt. 
 
Zinnige zondagavond 28 november afgelast 
Ook de zinnige zondagavond van 28 november met weerman Jacob Kuiper is 
afgelast vanwege de huidige Corona-situatie.  
 
Groet 
We leven in een spannende tijd en door de Corona zien we elkaar al lang niet op 
de manier zoals we willen. De samenleving wordt killer. Laten we allemaal ons 
best blijven doen om licht en liefde te verspreiden, in de gemeente en in uw eigen 
omgeving. Dat hebben we juist nu hard nodig! 
         ds. Jan Bos 
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VIERING VAN DE JACOBUSKERKGEMEENTE 

ROLDE 
 

Zondag 28 november 2021 
 

Eerste zondag van advent 
 

Voorganger:  ds. Jan Bos 
Organist: Tiny van Nimwegen 
 
 
 
Orgelspel & voorbereidende stilte (tijdens het consistoriegebed) 
 

DE VOORBEREIDING 
 
Welkom door de ouderling  
 
(hierna gaat de gemeente staan) 
 
Zingen  lied 441:1 Hoe zal ik U ontvangen 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen: lied 441: 10 
 
(hierna gaat de gemeente zitten) 
 
Aansteken van de eerste adventskaars 
 
Muziek: lied 461 Wij wachten op de koning (Vocaal Theologenensemble) 
 
Gebed voor de nood in de wereld 
 
Muziek: lied 463: 6,7,8 Kyrie eleison (orgel en stem) 
 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Aansteken van de tafelkaarsen  
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Lezing:  Maleachi 3: 19-24 (door de lector) (Nieuwe Bijbelvertaling 2021) 
 
13 Jullie hebben tegen elkaar harde woorden over Mij gesproken – zegt de Heer –, en jullie 
vragen: ‘Wat hebben we dan over U gezegd?’ 14 Jullie hebben gezegd: ‘Wat heeft het voor 
nut om God te dienen, wat hebben we eraan dat we zijn voorschriften in acht nemen en 
ons in een boetekleed hullen voor de Heer van de hemelse machten? 15 We moeten de 
hoogmoedigen wel gelukkig prijzen, want wie zich goddeloos gedraagt gaat het voor de 
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wind, en wie God beproeft komt er goed vanaf!’ 16 Zo spraken de mensen die ontzag voor 
de Heer hadden tegen elkaar, en de Heer hoorde het en luisterde met aandacht. Ten 
overstaan van de Heer werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die 
ontzag voor Hem hadden, die zijn naam hoogachtten. 17 Op de dag die Ik voorbereid 
– zegt de Heer van de hemelse machten – zullen zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen 
zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is. 18 Dan zullen jullie het verschil weer zien 
tussen rechtvaardigen en wettelozen, tussen mensen die God gehoorzamen en wie dat niet 
doen. 19 Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie 
zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag 
worden verschroeid – zegt de Heer van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van 
hen overblijven. 20 Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon van de 
gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Huppelend als kalveren 
die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen. 21 Dan vertrappen jullie de 
wettelozen; op de dag die Ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie 
voeten – zegt de Heer van de hemelse machten. 22 Houd je aan het onderricht van Mozes, 
mijn dienaar, aan wie Ik op de Horeb wetten en geboden heb gegeven die gelden voor heel 
Israël. 23 Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik 
jullie de profeet Elia, 24 en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun 
kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou Ik het land volledig 
moeten vernietigen. 
 
Muziek: lied 466: 1 en 5 O, wijsheid daal als vruchtbare taal (orgel en stem) 
 
Lezing:    Lucas 1: 5-25 (door de lector) (Nieuwe Bijbelvertaling 2021) 
 
5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de 
priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6 Beiden 
waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de 
geboden en wetten van de Heer. 7 Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was 
onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. 8 Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt 
was om de priesterdienst te vervullen, 9 werd er volgens het gebruik van de priesters geloot 
en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de 
Heer. 10De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd 
gebracht. 11 Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het 
reukofferaltaar stond. 12 Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door 
angst overvallen. 13 Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is 
verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14 
Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte 
verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. 
Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder 
is, 16en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. 17 Hij 
zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te 
verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een 
volk gereedmaken.’ 18 Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik 
ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19 De engel antwoordde: 
‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede 
nieuws te brengen. 20Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de 
voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de 
dag waarop dit alles gaat gebeuren.’ 21 De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, 
en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22 Maar toen hij 
naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een 
visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23Toen zijn 
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tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. 24 Korte tijd later werd zijn vrouw 
Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25 De 
Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me 
niet langer verachten. 
 
Muziek: lied 464: 1,2,7 Een engel spreekt een priester aan (orgel en stem) 
 
Overweging 
 
v. …. zo moge het zijn 
a. Amen 
 
Moment van stilte 
 
Orgelmuziek 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Wij gedenken mevrouw Hendrikje Tepper - Wiggerink 
 
Muziek: lied 961 Niemand leeft voor zichzelf  
 
Dankzegging en voorbeden afgesloten met: 
 
Stil persoonlijk gebed 
 
Onze Vader 
 
Mededelingen (door de diaken) 
 
Zingen  lied 439: 1,3 Verwacht de komst des Heren 
 
Zegen 
 
Orgel: 
 
 
 
COLLECTETOELICHTING: 
 
Diakonie – ZWO – Gered Gereedschap 
 
Vereniging Gered Gereedschap Groningen levert een bijdrage aan de opbouw van een 
onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen in ontwikkelingslanden. Met hulp van 
heel veel vrijwilligers is de ondersteuning concreet en praktisch: overtollig gereedschap en 
naaimachines worden ingezameld, opgeknapt en op aanvraag verzonden naar projecten in 
landen waar goed gereedschap onbetaalbaar is. Dat gereedschap stelt mensen in staat een 
vak te leren, inkomen te verwerven, een bedrijfje te starten of uit te breiden. In 2020 
werden maar liefst 95 kisten verzonden en 42 naaimachines. Heeft u overtollig gereedschap 
of een naaimachine? Contact: Peter Visser. Zie ook www.geredgereedschapgroningen.nl 
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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 5 december 2021, tweede advent. 
Voorganger: ds. Ari Troost, Rolde 
 

 


