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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

DOOPDIENST
De complete gedrukte liturgie is apart beschikbaar.

Kindernevendienst

Deze eerste adventszondag starten we met ons Kerstproject. Het project staat in het teken van Gods liefde. We lezen
verhalen uit het bijbelboek Jona rondom dit thema. Tijdens
het kindermoment voor in de kerk beelden we het project
uit met een bord waaronder elke week een symbool aan
toegevoegd. De symbolen hebben allemaal een link naar de
zee en het leven om en rond de zee, omdat dit in de verhalen van Jona ook zo’n cruciale rol speelt.
We hebben het deze zondag over “Jona vlucht voor Gods opdracht” (Jona 1). Ons maandlied is Lied 343 uit Op toonhoogte: HEEL GEWOON.
Heel gewoon, heel gewoon.
Niemand had ’t zo verwacht.
Geen paleis of ’n dure woning,
wie had dat ooit gedacht.
Door te worden als ’n kind heel eenvoudig,
door te worden als ’n kind heel klein,
kon Hij onze Koning worden,
kon Hij de Redder zijn.
Leiding: groep 1-2 Marijke Floris (& ouder van Matthijn als
hulpouder), groep 3-4 Hans Vlaardingerbroek. De kinderen
van groep 5 t/m8 blijven deze zondag in de kerk.

Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de
ochtenddienst? Leg hem terug op de infobalie; dan
blijven er genoeg over voor de middagdienst.



Volgende week extra collecte Wijkvereniging

Op zondag 10 december wordt er een extra collecte gehouden. De collectanten verzorgen een derde rondgang
voor de Wijkvereniging. De Wijkvereniging ondersteunt
activiteiten in de Jacobikerk en draagt bij aan de financiële
gezondheid van de Jacobikerk. Deze collecte wordt van
harte bij u aanbevolen.
Robin Zeeman, penningmeester

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds J. T. de Koning uit Alphen aan den Rijn
organist: Herman Mussche
Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 89: 1, 7
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 117: 1, 3, 7
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Matteüs 11:2-6
Zingen Psalm 73: 12, 13 oude berijming
’k Zal dan gedurig bij U zijn,
in al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
o God, mijn heil, mijn toeverlaat;
en mij, hiertoe door U bereid,
opnemen in Uw heerlijkheid.
Wie heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog
op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart
of bange nood, mijn vlees en hart,
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.
Verkondiging
Zingen Gezang 392
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 33: 7, 8
Zegen
Avondgebed 19.30 uur, Zuiderkoor
Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een
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 de Wijkdiaconie
en het kerkelijk werk onder verstandelijk beperkten.

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

