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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: Willem Jan de Hek, leervicaris
organist: Arno van Wijk

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds A. J. Zoutendijk
organist: Kees Geluk

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 27: 1, 4
Gods gebod
Zingen Psalm 119: 5, 6
Moment met de kinderen maandlied
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Johannes 20:19-31 en 1 Petrus 1:3-9
Zingen Gezang 210: 1, 4
Verkondiging
Zingen Gezang 437: 1, 2, 3
Inzameling van de gaven
Gebeden
Zingen Gezang 222: 1, 2, 3
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 21: 1, 4, 5 oude berijming

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over “De mens in Gods schepping”
(Genesis 2:4b-25). Ons maandlied is “U zij de glorie, opgestane
Heer!” (Lied 110 vers 1 uit Op toonhoogte).
Er is nevendienst voor alle groepen. De kindernevendienst
wordt geleid door: groep 1-2 Hilda van der Stok (& ouder van
Matthijn als hulpouder), groep 3-4 Corine Eij, groep 5-6 Dieke
de Gier en groep 7-8 Mirjam Verbeek.

Collecten

De collecten zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie
en voor Oecumene in Utrecht.
De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken bestaat dit jaar
een halve eeuw. De USRK geeft vorm aan de oecumenische
samen-werking tussen negentien kerken in onze stad. Zij
bespreken pastorale en diaconale vragen, leren van elkaar en
bemoedigen elkaar. Daarnaast is de USRK namens de
lidkerken gespreks-partner voor de stedelijke overheid en
maatschappelijke en re-ligieuze organisaties. De Protestantse
Gemeente Utrecht is met vijf afgevaardigden
vertegenwoordigd in de USRK, en draagt bij aan de kosten.
Wij vragen uw steun voor dit oecumenische werk, waarin
kerken laten zien waar het evangelie voor staat en hoe zij
dienstbaar zijn aan de samenleving.

O Heer, de koning is verheugd 4 Hij heeft, o God, van U begeerd
om Uw geducht vermogen;
het onvergank’lijk leven;
Uw heil zweeft hem voor d’ ogen. Gij hebt het hem gegeven.
En met wat blijde zielevreugd
Zo zijn de dagen hem vermeêrd,
zal hij, door al Uw daân
zo leeft de vorst altoos;
verrukt, ten reie gaan.
zo leeft hij eindeloos.
5 Hoe groot en schitt’rend is zijn eer
door ’t heil aan hem bewezen!
hoe is zijn roem gerezen!
O alvermogend’ Opperheer,
wat glans, wat majesteit
hebt Gij die vorst bereid.

Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 21: 6, 13 oude berijming
Gewis, Gij zult all’ eeuwen door
hem met Uw gunst verzellen
en tot een zegen stellen;
Ja, Gij geleidt hem op het spoor
der vreugde, bij het licht
van ’t Godd’lijk aangezicht.

Verhoog, o Heer, Uw naam en
zo zal ons vrolijk zingen \kracht;
door lucht en wolken dringen.
Zo wordt Uw heerschappij en
door ons nog eeuwenlang \macht
geloofd met psalmgezang.

Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing Handelingen 1:1-8
Zingen Gezang 48: 3, 8, 9
Verkondiging n.a.v. Heidelbergse Catechismus,
Zondag 48 (vr. & antw. 123):
Welke is de tweede bede? – “Uw Koninkrijk kome.” Dat is:
Regeer ons alzo door uw Woord en uw Geest, dat wij ons hoe
langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder
uw kerk; verstoor de werken des duivels en alle heerschappij
welke zich tegen U verheft, mitsgaders alle boze raadslagen die
tegen uw heilig Woord bedacht worden; totdat de volkomenheid uws Rijks kome, waarin Gij alles zult zijn in allen.

Zingen Psalm 145: 1, 4
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 288: 2, 3, 8
Zegen

Avondgebed
19.30 uur, Zuiderkoor
liturg: Joost de Jong
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.
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

