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Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk
www.jacobikerk.nl | info@jacobikerk.nl | Sint Jacobsstraat 171 | 3511 BP Utrecht

Hartelijk welkom in de Jacobikerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen
naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je in het Noorderkoor, links voorin de kerk, terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzoutendijk@ jacobikerk.nl) en
W. P. Vermeulen (wpvermeulen@jacobikerk.nl). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst, 10.00 uur
voorganger: ds W. P. Vermeulen
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds A. J. Zoutendijk
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 89: 1, 7
Verootmoedigingsgebed
Zingen Psalm 139: 1, 8
Gods gebod
Zingen Psalm 139: 14
Moment met de kinderen maandlied Gezang 304:1 (2013)
Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing 1 Korintiërs 8
Zingen Psalm 111: 1, 4, 5, 6
Verkondiging
Zingen Opwekking 378
1| Ik wil jou van harte dienen 2| Wij zijn onderweg als pelgrims,
en als Christus voor je zijn;
vinden bij elkaar houvast;
bid dat ik genade vind, dat
naast elkaar als broers en zusters,
jij het ook voor mij kunt zijn. dragen wij elkanders last.

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 34: 1, 2, 11 oude berijming
1. Ik loof de HEER, mijn God;
mijn zang klimm’ op naar ’t hemelhof;
mijn mond zing’ eeuwig tot Zijn lof
om mijn gelukkig lot.
Mijn ziel, loof d’ Opperheer;
’t zachtmoedig volk zal ’t straks verstaan,
door vreugd met u zijn aangedaan
en juichen tot Zijn eer.
2. Komt, maakt God met mij groot;
verbreidt, verhoogt, met hart en stem
de nooit volprezen naam van Hem
die ons behoedt in nood.
Ik zocht in mijn gebed
de HEER, ootmoedig met geween;
Hij heeft mij in angstvalligheên
geantwoord, mij gered.
11. De HEER verlost en spaart
zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt;
het zal door Hem, in gunst beschouwd,
3| Ik zal Christus’ licht ontsteken 4| Ik zal blij zijn als jij blij bent,
niet schuldig zijn verklaard.
als het duister jou omvangt;
huilen om jouw droefenis,
Geloofsbelijdenis
ik zal jou van vrede spreken
al mijn leeftocht met je delen
Zingen Gezang 310
waar je hart naar heeft verlangd. tot de reis ten einde is.
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
5| Dan zal het volmaakte komen,
Schriftlezing Romeinen 3:21-26
als wij zingend voor Hem staan,
en Heidelbergse Catechismus, Zondag 23, V&A 60
als wij Christus’ weg van liefde
Zingen Psalm 143: 1, 2, 8
en van lijden zijn gegaan.
Verkondiging
Inzameling van de gaven
Zingen Gezang 344: 1, 3, 4
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen Gezang 481
Dankgebed en voorbeden
Zegen
Zingen Psalm 27: 7
Zegen
Kindernevendienst
We hebben het deze zondag over “De gelijkenis van de wijnbouwers” (Lucas 20:9-19). Maandlied: Gez. 304:1 (2013).
Avonddienst 19.30 uur, Zuiderkoor
Leiding: groep 1-2 Conny Scheper (& ouder van Mathieu als voorganger: ds W. P. Vermeulen
hulpouder), 3-4 Hans Vlaardingerbroek, 5-6 Theo of Lianne Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een
van Stuijvenberg, 7-8 Mirjam Verbeek.
Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee
19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.
De Collecten zijn vandaag bestemd voor Binnenlands Diaconaat (Kerk in Actie) en voor Opbouw Wijkgemeente.

Wilt u (extra) bijdragen aan de instandhouding van of het werk in en om de Jacobikerk?
Geef dan op rekening NL 29 RABO 0130697818 o.v.v. Wijkgemeente Jacobikerk

