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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

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds D. F. G. de Bree uit Utrecht
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 23
Gods gebod
Zingen Psalm 40: 2, 3
Moment met de kinderen maandlied: “U zij de glorie”

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst 1 Johannes 4:16
Zingen Psalm 116: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 118: 1
Gebed
Schriftlezing Johannes 21:15-19
Zingen Gezang 83: 1, 2, 4, 5, 6, 7
Verkondiging “Heb je mij lief?”
Zingen Gezang 430: 1, 2, 6, 7
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 426: 1, 5
Zegen

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen
daalde ͜een engel af,
heeft de steen genomen
van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Johannes 21:1-14
Zingen Gezang 100: 1, 3, 4, 6, 11, 16
Verkondiging
Zingen Psalm 107: 1, 3, 9
Inzameling van de gaven
Bevestiging en afscheid van ambtsdragers
– Bevestiging van Lenard Markus (ouderling) en
Trineke Palm (diaken)
– Toezingen Gezang 341: 3, met wijziging
– Afscheid van Marleen van Meijeren (ouderling)
en Bart Westland (diaken)
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 225
Zegen

Kindernevendienst
We hebben het deze zondag over “De eerste zonde” (Genesis 3:1-14).
Leiding: groep 1-2 Marijke Floris (& ouder van Elin als hulpouder), 3-4 Rianne Twijnstra, 5-6 Anne-Marie van Muiswinkel, 7-8 Rick en Annefloor Lekkerkerk.

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor
Voorganger: ds W. P. Vermeulen
Liturg: Ronald Quik
Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een
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 de Wijkdiaconie
en voor de kerkdiensten in Utrechtse zorgcentra.
De opbrengst van de zendingsbussen is in het tweede
kwartaal van 2018 is bestemd voor Wilbert en Rima. Zij
zetten zich al vier jaar vanuit Beiroet in voor christenen in
het Midden-Oosten, bijvoorbeeld voor studenten, predikanten en kerkgemeenschappen. Wilbert en Rima hebben gemerkt dat hun werk tot zegen is en zijn dan ook van plan
langer dit werk te blijven doen. Als Jacobikerk willen wij
hen daarin financieel steunen. Wij willen u vragen om ook
te bidden voor Wilbert, Rima, hun gezin en het werk dat zij
mogen doen.
De ZWO-commissie

 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

