29 | 4

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 te recht
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: Karel Demoet
Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 98: 1, 2, 4
Gods gebod
Zingen Psalm 80: 1, 7
Moment met de kinderen maandlied
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 …
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Filippenzen 3:1-14
Zingen Gezang 218: 4, 5, 8
Verkondiging over Filippenzen 3:10-11
Ik wil Christus kennen, en de kracht van Zijn opstanding
en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn
dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de
opstanding van de doden.
Zingen Gezang 217
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 428: 3, 4
Zegen

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over Gods opdracht aan
Noach (Genesis 6:5-22). Ons maandlied is U zij de glorie .
Leiding: groep 1-2 Hanke Jongebreur (& ouder van Salomé
als hulpouder), 3-4 Marjolein van Stuijvenberg, 5-6 Inge van
Hierden, 7-8 Mirjam Verbeek.

Middagdienst
voorganger: dr H. de Leede uit Amersfoort
organist: Arno van Wijk
— geen opgave van de liturgie ontvangen

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor
Voorganger: ds Lydia Kansen
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 Diaconaal
Buurtwerk en voor Opbouw Wijkgemeente.

