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Orgelspel: Prélude et Fugue Opus 16
Zingen met muziekgroep: OTH 172
1

Hier in Uw heiligdom
dichtbij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U
met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

2

Rein door uw zuiver bloed
met zekerheid,
dat wij geborgen
in uw liefde zijn,
staan wij vrijmoedig hier
en antwoord hart,
op de roepstem van uw Geest.

3

Heer ik wil horen
Uw zachte stem.
Laat and’re stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer,
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

Stil gebed
Votum en groet

L. Boëllmann

Zingen met Muziekgroep: OTH 52
Wie op de Heer vertrouwen,
Zijn als de berg Sion (2x)
Die niet wankelt,
Maar voor altoos blijft.
Rondom Jeruzalem zijn bergen;
Zo is de Heer rondom zijn volk
Van nu aan tot in eeuwigheid,
Halleluja, halleluja.
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 62 vers 1,6
1

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

6

Zet nooit uw hart op geld of goed,
zie toe dat gij geen onrecht doet,
want alle macht is snel vervlogen.
't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk,
gij zijt een ademtocht gelijk,
lucht, in een weegschaal afgewogen.

Kindermoment
Lied van de maand nr 344 uit NLB:
1

Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
A-men, a-men.

2

Wij geloven in de naam
Jezus Christus
Gestorven en weer opgestaan
Halleluja!

3

Wij geloven dat de Geest
Ook nog heden
De wereld en onszelf geneest
Vrede, vrede.

Gebed
Schriftlezing: Marcus 6:45-56
45

Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en
alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou hijzelf
de menigte wegsturen. 46Nadat hij afscheid van de mensen had
genomen, ging hij de berg op om er te bidden. 47Bij het vallen van de
avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan land.
48
Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar
nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen
het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen
voorbijlopen. 49Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze
dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. 50Ze
hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen
meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ 51Hij stapte
bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren
helemaal van hun stuk gebracht. 52Ze waren niet tot inzicht gekomen
door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.
53

Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Gennesaret aan land
en daar legden ze aan. 54Toen ze uit de boot stapten, werd hij meteen
herkend. 55In het hele gebied ontstond een druk komen en gaan van
mensen, die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats
waarvan ze hoorden dat hij daar was. 56Overal waar hij kwam, in
dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze
smeekten hem of ze ten minste de zoom van zijn kleed mochten
aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd genezen.

Zingen: Psalm 107 vers 12,13
12

Schepen, omhooggedragen
op golfslag van de dood,
zinken terneergeslagen
weer in de waterschoot.
Als zo de storm opsteekt,
hoezeer wordt allerwegen
gebeden en gesmeekt
om Gods reddende zegen!

13

Hun vege levens spaart Hij,
de golven maakt Hij stil.
Het stormgeweld bedaart Hij,
het voegt zich naar zijn wil.
Scheepsvolk, heradem weer,
gij kunt aan rust u laven
en dankt nu God den HEER,
Hij leidt u naar de haven.

Preek
Zingen: Gezang 56
1

Ga in het schip, zegt Gij,
steek van het strand.
Vaar tegen wind en tij,
vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij.

2

Geeft Gij ons nu een steen,
Meester, voor brood?
Laat Gij ons nu alleen?
Laat Gij ons in de nood?
Zendt Gij ons heen?

3

Wij zien alleen nog maar
water en wind.
Zegt Gij dan: wacht Mij daar?
Wij, nu de nacht begint,
weten niet waar.

4

Wandelt Gij als een schim
over het meer?
Werd Gij een verre glimp?
Heer, zijt Gij onze Heer,
kom van de kim!

5

Kom met uw scheppingswoord
in onze ziel!
Spreek dat de wind het hoort!
Kom, dat het water knielt,
bij ons aan boord!

6

Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.

Collecte: 1e Diaconale vernieuwing
2e Missionair werk
Collectelied door de muziekgroep: ‘Doop’ (Sela)
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.
Lezing dooponderricht

Zingen (tijdens het binnendragen): Gezang 335 vers 1,3,6,8
1

Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.

3

Reeds staat Gij klaar
en komt ons vriendlijk tegen,
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen,
eer wij U zoeken zijt Gij daar.

6

Uw teken spreekt
Gij wilt zijn Heiland wezen,
het is gedoopt, begraven en herrezen
in Vader, Zoon en Heilge Geest.

8

En laat de mond
der kindren, die we U wijden,
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden:
wij leven vast in uw verbond.

Doopgeloften en doopbediening

De Heilige Doop wordt bediend aan :
Friso Maarten Willem van Berkum
Vera Dirkje Francisca Geerds
Philip Henri Dick van de Vliert

Zingen: (kinderen)
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven
Vraag voor de gemeente (allen gaan staan):
Gemeente, wilt u deze kinderen dragen in uw gebeden,
opnemen in uw midden, helpen groeien in het geloof en
voorgaan in het volgen van Jezus Christus? JA
Zingen: (allen, staande) Psalm 134 vers 3 (Oude Berijming)
3

Dat 's HEREN zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer;
looft, looft dan aller heren HEER.

Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 118 vers 10
10

De HEER is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Zegen.
Orgelspel: Toccata und Fuge in d BWV 565

J.S. Bach

YUPJacobi voor Young Urban Protestants en biedt een
gevarieerd programma voor 20’ers en 30’ers die betrokken zijn
bij of nieuwsgierig naar de Jacobikerk. Ontmoeten en
ontspanning zijn de kernwoorden. Meer weten? Neem contact
met ons op via yupjacobi@gmail.com of word deelnemer van
de Facebookgroep ‘YUP Jacobi’

Naast de kerkdiensten op zondag organiseert de Jacobikerk diverse breed
toegankelijke activiteiten. Wees van harte uitgenodigd om hieraan deel te
nemen! Voor alle activiteiten geldt: de meest actuele informatie vind je op
www.jacobikerk.nl. Ook kun je altijd contact opnemen met ds. Wim
Vermeulen, onze missionair predikant: wpvermeulen@jacobikerk.nl of 0611204797.
Wil je (opnieuw) kennismaken met de kernpunten van het
christelijk geloof? Overweeg dan eens een alphacursus. De
nieuwe cursus start aanstaande donderdag 15 maart. Er zijn al
aanmeldingen, maar je kunt er zeker nog bij. Ook zijn er nog
drie teamleden nodig! Meer informatie en opgave via
alpha@jacobikerk.nl.
Bekende gastsprekers laten hun licht schijnen over een actueel
thema en gaan in gesprek met het publiek. De gratis
toegankelijke Jacobidebatten zijn inmiddels een begrip in de
stad. Het volgende Jacobidebat is op 13 februari en heeft als
thema ‘Who watches the watchmen?’. Beatrice de Graaf
interviewt Rob Bertholee, de directeur van de AIVD, over de
voors en tegens van de zogenaamde ‘sleepwet’ waar iedere
Nederlander zich volgende maand in een referendum over kan
uitspreken.
Kleinschalige, informele en verstilde samenkomst op de
drempel van de nieuwe werkweek in het Zuiderkoor van de
kerk. Bezinning, ontmoeting, rustgevende muziek en een
Bijbellezing (met om de week duidelijke en praktische uitleg).
Ook zeer toegankelijk als je niet zo met naar de kerk gaan
vertrouwd bent. Iedere zondagavond om 19.30. Voor en na
afloop koffie, thee en gelegenheid voor ontmoeting. Het
muziekteam van de avonddiensten zoekt versterking. Speel je
graag piano of een solo-instrument? Meld je alsjeblieft bij
Ronald Quik: quik.ronald@gmail.com.

Student@
Jacobi

Student@Jacobi is het studentenplatform van de Jacobikerk.
Student@Jacobi organiseert thema-avonden,
studentendiensten en af en toe een losse activiteit. Het
programma voor dit seizoen wordt momenteel voorbereid.
Houdt www.jacobikerk.nl in de gaten.

