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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
HEILIG AVONDMAAL

voorganger: ds A. J. Zoutendijk
organist: Gerrit Christiaan de Gier
Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 111: 1, 2
Gods gebod
Zingen Psalm 111: 3, 4
Moment met de kinderen maandlied, Psalm 130: 3
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Marcus 9:1-13
Zingen Gezang 545 (Liedboek 2013)
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Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds A. J. Zoutendijk
organist: Gerrit Christiaan de Gier
Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen
Geloofsbelijdenis
Zingen
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing
Zingen
Verkondiging
Zingen
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen
Zegen

Avonddienst 19.30 uur, Zuiderkoor
voorganger: ds W. P. Vermeulen
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 Kerk in Actie /
Zending en voor Opbouw Wijkgemeente

2| Mozes en Elia zijn
zijn getuigen, want wij weten:
Hij voltooit de lange lijn
van de wet en de profeten.
Halleluja.

3| Daarom spreken zij het Hem
van zijn uitgang en zijn lijden
later te Jeruzalem
in de volheid van de tijden.
Halleluja.

4| Uit de hemel komt een stem
die het visioen komt schragen:
Deze is mijn Zoon; op Hem
rust mijn eeuwig welbehagen.
Halleluja.

5| Zo wordt God in glans gekend;
Hij, het licht van ons verlangen,
woont niet in een aardse tent,
Kindernevendienst (ochtend)
maar op onze lofgezangen.
We zijn ongeveer halverwege ons paasproject. In dit proHalleluja.

Verkondiging
Zingen Gezang 402: 1, 5, 7, 10
Inzameling van de gaven
Avondmaalsformulier en Geloofsbelijdenis
Gebeden
Zingen (tijdens toebereiding) Psalm 43: 3, 4
Zingen (aan de tafel) Gezang 182: 1, 6
Onze Vader
Zingen Gezang 408: 1, 7
Zegen

ject 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. Op de kleurrijke plaat voor in de kerk hangen
al aardig wat plaatjes. Ook deze week komt er weer een bij.
Het thema van deze zondag is “Speciaal voor Hem”. We
hebben het over “Jezus reinigt de tempel” (Johannes 2:1322). Ons maandlied is Psalm 130 vers 3.
Leiding: groep 1-2 Conny Scheper (& ouder van Roos als
hulpouder), 3-4 Rianne Twjinstra, 5-6 Rick en Annefloor
Lekkerkerk en 7-8 Mirjam Verbeek.

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

