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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
voorganger: ds. W. P. Vermeulen
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds. H. E. Dankers uit Utrecht
organist: Bram van Oort

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 63: 1, 2
Verootmoedigingsgebed
Zingen Gezang 90: 1, 3
Gods gebod
Zingen Gezang 90: 6
Moment met de kinderen maandlied, Gezang 410: 1
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Ezechiël 37,1-14; Johannes 11,1-4 en 20-26
Zingen Gezang 610 (Liedboek 2013; melodie Gez. 195 LvK)
1. Zo dor en doods, / zo levenloos
verlamd, uiteengeslagen,
zonder hoop en zonder troost / slijten wij de dagen.
2. God, zie ons dan / teloor gegaan,
versteend en dood gezwegen,
levend waar geen dag meer is, / nacht aan nacht geregen.
3. Zijt Gij het, Heer, / die weet wanneer
wij ooit zullen herleven?
Met uw adem kunt Gij toch / ons het leven geven?
4. Kom dan en spreek / uw woord en breek
zo onze graven open.
Wil ons met de geesteskracht / van uw adem dopen.
5. Wek ons voorgoed! / Zet met uw gloed
ons recht op onze voeten.
Vol van leven zullen wij / ’t morgenlicht begroeten.
6. Blaas met uw Geest / in ons het feest
dat allen zal verwarmen.
Open ons het vergezicht / op uw groot erbarmen!
Verkondiging
Zingen Psalm 16: 3, 4
Inzameling van de gaven
Gedachtenis van overledenen Gezang 303: 1, 2, 5
Dankgebed en voorbeden − stil gebed − Onze Vader
Zingen Psalm 73: 10
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Gezang 301: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 301: 4, 5
Gebed
Schriftlezing 1 Samuël 13,1-15
Zingen Psalm 104: 1
Verkondiging Geduld met God
Zingen Gezang 395: 1, 2, 3, 4
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 145: 1, 2
Zegen

Kindernevendienst

Bloemen

We hebben het deze zondag over “Ik ben de Eerste en de
Laatste” (Openbaring 1:9-20).
Ons maandlied is Gezang 410:1 (liedboek).
Leiding: groep 1-2 Hanke Jongebreur (& ouder van Anna als
hulpouder), groep 3-4 Rianne Twijnstra, groep 5-6 Hilda van
der Stok en groep 7-8 Mirjam Verbeek.

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor
voorganger: ds. W. P. Vermeulen
liturg: Marleen Schoonderwoerd
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.

Collecten

De collecten zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie en
voor kerkdiensten in Utrechtse zorgcentra.
In een aantal zorgcentra in Utrecht worden op zondag of in
de week kerkdiensten gehouden. Samen met andere kerkgenootschappen in onze stad ondersteunt de Protestantse
Gemeente Utrecht dit werk financieel. Veel vrijwilligers helpen
belangeloos. Uit de collecte die vandaag wordt gehouden
worden met name de kosten van voorgangers en organisten
betaald. Voor veel ouderen is het belangrijk dat de kerkdiensten door kunnen blijven gaan. Daarom bevelen we deze
collecte van harte bij u aan.
............................................................................................................................................

De bloemen geven we ter felicitatie aan dhr. Hofman en aan
mevr. Snor-Loendersloot. Beiden waren deze week jarig.

 Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de ochtenddienst? Leg hem terug op de infobalie; dan blijven er genoeg over voor de middagdienst.

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. “gift diaconie Jacobikerk”.

