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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 links voorin de kerk in het Noorderkoor terecht
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 A. J. Zoutendijk
organist: Gerrit Christiaan de Gier
DOOPDIENST
m.m.v. de muziekgroep
De liturgie is beschikbaar in een
apart gedrukt liturgieboekje

Kindernevendienst (ochtend)
Vandaag beginnen we met ons Paasproject. Het thema is “de
nieuwe schepping”. In dit project leggen we de verbinding
tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de
ene kant, en de vernieuwing van de schepping die door het
verlossend werk van Jezus Christus heeft plaatsgevonden en
zal plaatsvinden aan de andere kant. Voor in de kerk staat
een bord met een mooie plaat van de nieuwe schepping. Op
de projectplaat zien we een deel van de wereld verbeeld.
Daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en
sterven van Jezus. Elke week zullen we “inzoomen” op een
ander stukje van de plaat. Daar praten we over tijdens het
kindermoment. Ook hangen we er een kaartje met een
attribuut bij. Het thema van deze zondag is “het begin van
vernieuwing”. We hebben het deze zondag over “Jezus
brengt goedheid en waarheid” (Johannes 1:1-18). Ons
maandlied is “Wij geloven één voor één”, nr. 344 uit
Liedboek 2013.

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds T. L. J. Bos uit Waddinxveen
organist: Gerrit Christiaan de Gier
Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 130: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 130: 3, 4
Gebed
Schriftlezing Lucas 18:9-14
Zingen Psalm 131
Verkondiging
Zingen Gezang 482: 1, 5, 6, 7, 8
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 440
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.

Collecten
De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconale
Ver-nieuwing en voor Missionair Werk.

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.
Leiding: groep 1-2 Hilda van der Stok (& ouder van Lieke
als hulpouder), 3-4 Corine Eij, 5-6 Theo of Lianne van Stuijvenberg. De kinderen van groep 7 en 8 blijven 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.



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

