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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 W. P. Vermeulen
organist: Gerrit Christiaan de Gier

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 Psalm 84: 1
Verootmoedigingsgebed
Zingen Psalm 84: 3
Gods gebod
Zingen Psalm 84: 5, 6
Moment met de kinderen maandlied
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Genesis 15:1-6 · Romeinen 4:18-25
Zingen Psalm 115: 1, 5
Verkondiging
Zingen Hemelhoog 555 (melodie: Gezang 460)
Dank U, Vader van de lichten,
voor de sterren en de maan,
dank dat U mij niet een dwaalweg
door de duisternis laat gaan,
dank U voor het licht der wereld,
voor de zon van mijn bestaan.
Dank U, Jezus, voor uw liefde,
uw nabijheid en geduld,
voor het offer van uw leven,
de vergeving van mijn schuld,
dank dat mij het licht van Pasen
met de moed der hoop vervult.
Dank U, Geest, voor al uw gaven,
voor het goede wijd en zijd,
voor de klank der instrumenten,
de muziek U toegewijd,
dank U voor een koor van stemmen,
dit uur en te allen tijd.
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Zingen Gezang 75: 1, 3
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 40: 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 40: 7
Gebed
Schriftlezing Handelingen 21: 7-14
Zingen Psalm 86: 6, 8 oude berijming
6. Leer mij naar Uw wil te hand’len,
’k zal dan in Uw waarheid wand’len;
neig mijn hart, en voeg het saâm
tot de vrees van Uwe naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
heffen ’t ganse hart naar boven;
’k zal Uw naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid.
8. Maar Gij, HEER, Gij zijt lankmoedig,
zeer barmhartig, overvloedig
in genâ, die ons behoedt,
groot van waarheid, eind’loos goed.
Wend U tot mijn ziel genadig,
sterk Uw knecht en geef weldadig
ondersteuning aan de zoon
uwer dienstmaagd, van de troon.
Verkondiging n.a.v. Heidelberger Catechismus, Zondag 49
Welke is de derde bede? – Uw wil geschiede, gelijk in de
hemel, alzo ook op de aarde. Dat is: Geef dat wij en alle
mensen onze eigen wil verzaken, en uw wil, die alleen
goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn;
opdat alzo een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en
getrouw moge bedienen en uitvoeren als de engelen in
de hemel doen.
Zingen Gezang 48: 4, 9
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 383: 1, 2, 5, 7
Zegen

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over “Gods verbond met de
mens” (Genesis 8:1-9:17). Ons nieuwe maandlied is nr. 444
uit de bundel Op Toonhoogte:
’k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God,
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
’k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.
Leiding: groep 1-2 Marijke Floris (& ouder van Olivier als
hulpouder) en groep 3-4 Corine Eij. De kinderen van groep
5 tot en met 8 blijven in de kerk.

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor
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 Missionair Werk.

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

