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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 missionair predikant W. P. Vermeulen (email wpvermeulen@
jacobikerk.nl, tel. 06-11204797). Voor diaconale hulpvragen kun je terecht bij Wendy Gremmé (diaconie@jacobikerk.nl, 0629222957). 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 W. P. Vermeulen
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 99: 1, 2
Gods gebod
Zingen Psalm 99: 3
Moment met de kinderen maandlied, Gezang 456: 1
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Exodus 1
Zingen Psalm 123: 1, 2
Verkondiging
Zingen Gezang 21: 1, 2, 3
Inzameling van de gaven
Viering van het Avondmaal: inleiding
Geloofsbelijdenis Evangelische Liedbundel, 289

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Gezang 314: 1, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 61: 3, 5
Gebed
Schriftlezing & Zingen Psalm 133
Verkondiging
Zingen Gezang 459 beurtzang: a, m, v, m, v, m, v, a
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 56: 5, 6
Zegen

1. Ik geloof in God de Vader 2. Ik geloof in Jezus Christus
die een bron van vreugde is,
die voor ons ter wereld kwam.
louter goedheid en genade,
Zoon van God en Zoon des Menlicht in onze duisternis.
goede Herder, Offerlam.
\ sen
Hij, de Koning van de kosmos, Door te lijden en te sterven
heel de schepping zingt zijn eer groot is het geheimenis
heeft uit liefde mij geschapen
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
en tot liefde keer ik weer.
dat uit God en tot God is.
3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is mijn lichaam
door de wijn - dit is mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor
liturg: Mariëlle Jochemsen

Tafellied Psalm 105: 1, 2, 18
Slotlied Gezang 378 (Liedboek 2013)
Zegen

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 het Studentenpastoraat.
Gezang 378 (Liedboek 2013)



Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over het Bijbelgedeelte Daniël 2
(De droom van Nebukadnessar). Ons maandlied is Gezang 456
vers 1. Leiding: groep 1-2 Conny Scheper, 3-4 Hans Vlaardingerbroek, 5-6 Inge van Hierden. De kinderen van groep 7 en 8
blijven in de kerk.

2 de oren voor uw woord

3 de tong die proeven mocht van U
en doof voor vals gefluister, vrij van bedrog en leugen,
de ogen spiegels van uw licht de mond geopend voor een lied
dat doorbreekt in het duister; om wat het hart verheugde;
4 de voeten die op weg naar U 5 Sterk zo het hart dat voor U klopt
dit huis hebben betreden –
met bloed, door U gegeven –
dat zij van hier met lichte tred uw lichaam dat ons lichaam voedt
de weg gaan van uw vrede.
met uw verheerlijkt leven.

Wilt u financieel bijdragen aan het werk in en om de Jacobikerk? Geef op rekening NL29 RABO 0130697818 t.n.v. Wijkgemeente
Jacobikerk. Giften aan de diaconie kunt u doen op NL83 RABO 0175467099
t.n.v. Diaconie
PGU o.v.v.
diaconie
 Papieren
nieuwsbrief
niet“gift
meer
nodigJacobikerk”.
na de

ochtenddienst? Leg hem terug op de infobalie; dan
blijven er genoeg over voor de middagdienst.

