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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 terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met
onze predikant W. P. Vermeulen (tel. 06-11204797, email wpvermeulen@
jacobikerk.nl). Met diaconale hulpvragen kun je terecht bij Wendy Gremmé
(06-29222957, diaconie@jacobikerk.nl).
We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst, 10.00 uur

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds W. P. Vermeulen
organist: Gerrit Christiaan de Gier

HEILIG AVONDMAAL

voorganger: ds. W. P. Vermeulen
organist: Gerrit Christiaan de Gier
Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Gezang 318: 1, 8, 9, 10
Gods gebod
Zingen Gezang 119a: 2, 4

4 God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!

Moment met de kinderen maandlied, Psalm 25: 2
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Exodus 19:16–20:21
Zingen Gezang 243 (1a, 2m, 3v, 4a, 5m, 6v, 7a)
Verkondiging
Zingen Psalm 19: 3
Inzameling van de gaven
Viering van het Avondmaal
Inleidende woorden
Zingen: Gezang 358: 1, 3
Nodiging
Tafellied: Psalm 119: 1, 7, 66
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Zingen Psalm 68: 10 oude berijming
→
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 116: 1, 7, 10, 11 oude berijming
1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, ’k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
7 Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân,
dien trouwen HEER voor Zijn genâ vergelden?
’k Zal bij den kelk des heils Zijn naam vermelden,
en roepen Hem met blijd’ erkent’nis aan.
10 Ik zal Uw naam met dankerkentenis
verheffen, U al mijn geloften brengen;
’k zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen,
in 't heiligdom, waar ’t volk vergaderd is.
11 Ik zal met vreugd in ’t huis des HEREN gaan
om daar met lof Uw groten naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
elk heff’ met mij den lof des HEREN aan!
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 232
Gebed
Schriftlezing Lucas 5:27-39
Zingen Gezang 430: 1, 2, 3, 7
Verkondiging
Zingen Psalm 107: 1, 3, 4
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 89: 7
Zegen

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor
voorganger: Mariëlle Jochemsen
liturg: Johannes ten Hoor
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.

Psalm 68: 10 oude berijming
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag, / met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit / dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, / ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
zelfs bij het naad’ren van den dood, / volkomen uitkomst geven.
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