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Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen met muziekgroep: Mijn hulp is van u Heer (Hemelhoog
38/Opw. 640) (2x)
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!
Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!
Stil gebed (staande)
Votum en groet

Zingen: Psalm 136
1Loof de HEER, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid

2Geef de God der goden eer
jubel voor den heren Heer
Hij doet wondren, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.

3 Loof Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grondloos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.

8 Israël geleidde Hij
Veilig door de woestenij.
Hij wijst ons het rechte spoor.
Trouw is Hij de eeuwen door.

12 Loof den Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

13 Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
Zal bestaan in eeuwigheid.

Lezing van de wet van God
Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6
2

HERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

6

Wie heeft lust de HEER te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandlen moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.

Kindermoment
Lied van de maand: Lied 687:1 (Liedboek 2013).
Wij leven van de wind, die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult, waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart, in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.
Gebed om schuldvergeving en om de verlichting door de Heilige
Geest
Schriftlezing: Handelingen 8:26-40
26

Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de
verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ 27Filippus deed wat hem gezegd
werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een
eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië,
die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem
geweest om daar God te aanbidden 28en zat nu op de terugweg in zijn
reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar
die man daar in de wagen.’ 30Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde
hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’
31
De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg
geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten.
32
Dit was het schriftgedeelte dat hij las:
‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn
scheerder deed hij zijn mond niet open. 33Hij werd vernederd en hem werd
geen recht gedaan, wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde
leeft hij niet meer.’
34
De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het
heeft? Over zichzelf of over een ander?’ 35Daarop begon Filippus met hem
te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als
uitgangspunt nam. 36Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was,
en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen
worden?’ 38Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in,
zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. 39Toen ze uit
het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee,
en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde.
40
Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder en
verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam.

Zingen met muziekgroep: Lied 687 uit Opwekking Heer Leer mij
Uw weg: 1 muziekgroep, 2 allen, 3m, 4a
Muziekgroep:
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
Allen:
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.
Muziekgroep:
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Allen:
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Verkondiging: Wijs me de weg!
Tekst: vers 30,31 (HSV) Filippus zei: Begrijpt u ook wat u leest?
31
Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg
wijst?
Zingen: Psalm 32 vers 3
3

Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al uw beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met liedren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

Collecte voor: 1e Kerkdiensten in Zorgcentra in Utrecht
2e Opbouw wijkgemeente
Tijdens de collecte zingt de muziekgroep: Ik zal er zijn (Sela)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Lezing dooponderricht
Zingen (tijdens het binnendragen): Gezang 332: 1,2,3,4,5

2

Gij hebt de kindren niet veracht,
die men gelovig tot U bracht,
maar hun de handen opgelegd
en hen omvangen en gezegd:

3

`Mensen, laat overal vandaan
de kinderen vrij tot mij gaan;
weerhoudt ze niet, want arm of rijk,
derzulken is het hemelrijk'.

4

Wij bidden U, o trouwe Heer,
zie in genade op hen neer;
wees met hen in de aardse strijd,
wees met uw hele christenheid.

5

Stel toch uw sterke englen om
hen heen, zij zijn uw eigendom,
en houd uw hand nu en voortaan
zegenend over hun bestaan.

De doopouders geven hun jawoord op de doopvragen
De Heilige Doop wordt bediend aan :
Nathan Floor
Joep de Jong
Ella Palland
River Quik
Rosalie Veerman
Rosa Westerhout
De kinderen zingen een zegenlied:
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven

Vraag aan de gemeente (allen gaan staan):
Gemeente, wilt u deze kinderen dragen in uw gebeden,
opnemen in uw midden, helpen groeien in het geloof en
voorgaan in het volgen van Jezus Christus? JA
Toezingen van de dopelingen en hun ouders:
Gezang 416 (2013) (allen staande)

2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Dankgebed en voorbeden afgesloten met het Onze Vader
Zingen: Gezang 426 vers 1 en 2
1

Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

2

Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here
zijn beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik 't licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Zegen.
Orgelspel:
Fuga in c BWV 546 -J.S. Bach

Alle kerkgangers (dus ook wanneer u te gast bent) zijn van harte
welkom om na afloop van de dienst een kopje koffie of thee 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?

