ORDE VAN DE DIENST
waarin ds. Andries Zoutendijk afscheid neemt
als predikant van de wijkgemeente Jacobikerk

Utrecht – Jacobikerk, zondag 8 juli 2018 – 14.30 uur

Voorganger

:

Ds. Andries Zoutendijk

Ouderlingen van dienst

:

Wouter Jongebreur
Hilbert Onvlee

Diaken

:

Leo van Steensel

Organist

:

Gerrit Christiaan de Gier

Schriftlezing

:

Barbara Lamain

Koor

:

Cantiago, o.l.v. Herman Mussche

Koster

:

Govert Jan de With

Orgelspel voor de dienst:
Uit Klavierübung III:
- Johann Sebastian Bach
- Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 669
- Christe, aller Welt Trost
BWV 670
- Kyrie, Gott heiliger Geist
BWV 671

Welkom door de ouderling van dienst
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 119 vers 1k,2a,6k,83 (Oude Berijming) a,66a
1 koor Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.
2 allen Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,
opdat wij die met ijver onderhouden.
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.
6 koor O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen.

83
allen

Wat vreê heeft elk, die uwe wet bemint;
zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.
Ik, HEER, die al mijn blijdschap in U vind,
hoop op uw heil met al uw gunstgenoten;
‘k doe uw geboôn oprecht en welgezind,
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.

66
allen

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Belijdenis van het geloof

Zingen: Gezang 44 vers 3
3

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Kinderen van groep 1-4 gaan naar de nevendienst

Koorzang: Thomas Tomkins O Lord, I have loved the habitation
of thy house (Psalm 26: 8-9, 12)
O Lord, I have loved the habitation
of thy house,
and the place where thine
honour dwelleth,
O shut not up my soul with
the sinners,
nor my live with the bloodthirsty.
O Lord, I have loved......

Heer,het huis waar u woont
heb ik lief,
de plaats waar Uw glorie
verblift,
Verwerp mij niet met de zondaars
met mensen die bloed vergieten
Heer, het huis waar u woont ……

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: 2 Timoteüs 1:1-12
11Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om
de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. 2Aan
Timoteüs, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de
Vader, en van Christus Jezus, onze Heer! 3Telkens als ik je in mijn gebeden
noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn voorouders
met een zuiver geweten dien. 4Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je
terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen. 5Ik denk vaak aan het
oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden en dat
– daarvan ben ik overtuigd – jij nu ook hebt. 6Daarom spoor ik je aan het
vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de
handen oplegde. 7God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven,
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 8Schaam je er dus niet
voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille
van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de
kracht die God je geeft. 9Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige
taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade
besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus
Jezus, 10maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus
is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft
doen oplichten door het evangelie. Van dit Evangelie ben ik verkondiger,
apostel en leraar; 12 daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij
niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan
overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot
de grote dag aanbreekt.

Zingen: Gezang 361 NLB vers 1,4,5,7
1 Er heeft een stem gesproken,
de Heer was daar!
Antwoord Hem vastbesloten,
sta voor Hem klaar!

4 Het woord, van God gegeven,
brengt ommekeer,
het voedt ons in het leven,
is vol verweer.

5 Leer ons eenvoudig leven
niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven
sta steeds bereid.

7 De koning nu der eeuwen
eeuwig de Heer,
heerlijk, onzienlijk, enig,
zij kracht en eer!

Preek over 2 Timoteüs 1:7
7
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar
een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Zingen: Psalm 27 vers 7
7

O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den HEER en houd u onversaagd.

Collecte: 1e Wijkdiaconie
2e Opbouw Wijkgemeente
Orgelspel tijdens collecte:
Improvisatie over Psalm 27

- G.C. de Gier

Dankgebed en Onze Vader
Zingen: Gezang 409 vers 1k,2a,3k,4a
1 koor Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.
2 allen God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.
3 koor Zou ooit een vrouw vergeten
't kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.

4 allen Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, - God zal het merken,
't is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kindren sterken
met woord en sakrament.
Zegen

Orgelspel:
Passacaglia in c BWV 582

Toespraken

- Johann Sebastian Bach

Alle kerkgangers (dus ook wanneer u te gast bent) zijn van
harte welkom om na afloop van de dienst iets te drinken in de
Noorderzijbeuk achterin de kerk.
De Jacobikerk is een waardevol Rijksmonument waar we zuinig
op zijn. Historisch meubilair is géén speelgoed. Wilt u als ouders
tijdens het koffiedrinken een oogje in het zeil houden op uw
kroost? Loop gerust een rondje in de kerk (al dan niet met een
kopje koffie in de hand). U helpt daarmee de koster met het
toezicht.
Wilt u deze liturgie en de nieuwsbrief na afloop meenemen
naar huis, en niet in de bank laten liggen?

