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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 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: Sietze Kaldeway

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: dr G. C. Vreugdenhil uit Gouda
organist: Arjan Veen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 42: 1, 2, 7
Gods gebod
Zingen Psalm 119: 12, 14
Moment met de kinderen
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Marcus 8:27-38
Zingen Gezang 442
Verkondiging over Marcus 8:34-37
Zingen Gezang 252: 1, 3, 4
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 428: 1, 3, 4
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Openingstekst 1 Korintiërs 15:10a
Zingen Psalm 146: 1, 3 oude berijming

Kindernevendienst (ochtend)

Het thema vanuit ons Paasproject is deze zondag “Houvast
voor onderweg”, en we lezen het verhaal “Jezus verheerlijkt
op de berg” (Marcus 9:2-10). Ons maandlied is “Wij geloven
één voor één”, nr. 344 in Liedboek 2013:

Prijst de HEER met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
’k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof;
’k zal zolang ik ’t licht geniet
Hem verhogen in mijn lied.
Zalig hij die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft,
hij die, door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft,
die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot
vestigt op de HEER, zijn God.
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 460: 1, 3, 4
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing Handelingen 9:1-19 en Galaten 1:11-24
Zingen Psalm 139: 1, 9
Verkondiging thema: Van extremist tot volgeling
Zingen Gezang 428: 1, 3, 4
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 103: 3, 5
Zegen

Avondgebed 19.30 uur, Zuiderkoor
Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan,
Halleluja!
Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.
Leiding: groep 1-2 Marijke Floris (& ouder van Joanne als
hulpouder), groep 3-4 Hans Vlaardingerbroek, en groep 5-6
Dieke de Gier. De kinderen van groep 7 en 8 blijven in de
kerk.

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 Wijkdiaconie
en voor de kerkdiensten in Utrechtse zorgcentra.

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

