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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 links voorin de kerk in het Noorderkoor te recht
voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzoutendijk@jacobikerk.nl, 0302540405) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@jacobikerk.nl, 06-11204797). 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: Willeke Smits

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 93
Verootmoedigingsgebed
Zingen Psalm 145: 3
Gods gebod
Zingen Gezang 304 (Liedboek 2013)

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 6: 1, 3, 5
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 48: 1, 4
Gebed
Schriftlezing Lucas 11:11-13; Galaten 4:4-7 (HSV)
Zingen Psalm 103: 6, 7 oude berijming
Zo hoog Zijn troon moog’ boven d’ aarde wezen,
zo groot is ook, voor allen die Hem vrezen,
de gunst waarmee Hij hen wil gadeslaan;
zo ver het West verwijderd is van ’t Oosten,
zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
van ons de schuld en zonden weggedaan.

1 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!
2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!
Moment met de kinderen maandlied
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Marcus 4:35-5:20
Zingen Gezang 329
Verkondiging
Zingen Gezang 90: 1, 2, 10
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 431: 1, 6, 7
Zegen

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over het Bijbelgedeelte Marcus
3:1-6 (Jezus geneest een verschrompelde hand).
Ons maandlied is Psalm 103 vers 1.
Leiding: groep 1-2 Hanke Jongebreur (& ouder van Salomé
als hulpouder), 3-4 Hans Vlaardingerbroek, 5-6 Anne-Marie
van Muiswinkel, 7-8 Rick en Annefloor Lekkerkerk.

Geen vader sloeg met groter mededogen
op teder kroost ooit zijn ontfermend’ ogen
dan Isrels HEER op ieder die Hem vreest;
Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten,
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
en dat wij stof van jongsaf zijn geweest.
Verkondiging over “Onze Vader die in de hemelen zijt”,
aan de hand van de Heidelberger Catechismus, Zondag 46
Zingen Gezang 90: 1, 6, 7, 9
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 115: 1, 4
Zegen

Avondgebed 19.30 uur, Zuiderkoor
Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of 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 voor Catechese & Educatie.

 Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de

ochtenddienst? Leg hem terug op de infobalie; dan
blijven er genoeg over voor de middagdienst.

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

