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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. T. Jacobs uit Leiden
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: dr. W. Dekker uit Oosterwolde
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 24: 1, 2, 3, 4
Gods gebod
Zingen Psalm 40: 5, 7
Moment met de kinderen maandlied (zie onder)
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Maleachi 1,1-5 · Johannes 3,16-21
Zingen Gezang 117: 1, 5, 7
Verkondiging Gods liefdesverklaring stuit op tegenspraak
− over Maleachi 1 vers 2a
Zingen Psalm 103: 3, 4, 7
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 20: 1, 2, 3, 4
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst Jesaja 9,1
Zingen Psalm 43: 3, 4 oude berijming
Zend, Heer, Uw licht en waarheid neder,
en breng mij, door die glans geleid,
tot Uw gewijde tente weder;
dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van Uw heiligheid,
daar mij Uw gunst verbeidt.
Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd;
dan zal ik, juichend, stem en snaren
ten roem van Zijne goedheid paren,
die, na kortstondig ongeneugt,
mij eindeloos verheugt.
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 68
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Jesaja 60
Zingen Psalm 149: 1, 3, 5
Verkondiging Het licht komt − over Jesaja 60,1
Zingen Gezang 124
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 281
Zegen

Kindernevendienst
Vandaag beginnen we met ons Kerstproject. Het thema is “Lichtdragers van God”. We lezen in de kindernevendienst de Bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We belichten vijf personen die ieder op
hun manier reageren op de boodschap van God die verlossend in
hun leven en in de wereld komt: Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus. We beginnen met het verhaal van Zacharias
(Lucas 1,5-25). Ons maandlied is Gezang 506: 1 (Liedboek 2013):
Wij trekken in een lange stoet / op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet, / o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet / en knielen wil voor hem!
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!
Leiding: groep 1-2 Marijke Floris (& ouder van Noah als hulpouder), groep 3-4 Marjolein van Stuijvenberg. De kinderen van
groep 5 t/m 8 blijven in de kerk.

Bloemen

De bloemen geven we deze week ter felicitatie aan dhr. R. H.
van der Meer. Hij is deze zondag jarig. Ook geven we bloemen
ter bemoediging aan dhr. H. Visser.

Kerkschoonmaak
Op zaterdag 15 december is het weer tijd om de kerk goed
schoon te maken. We willen de kringen Circulus Domi, Nieuw
Zuilen, Overvecht e.o. en Utrecht-Zuid vragen om bij deze klus te
komen helpen. We starten om 9.00 uur en gaan door tot uiterlijk
13.00 uur. We hopen op een grote opkomst, zodat we veel
kunnen doen.

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor
liturg: Joost de Jong
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 Opbouw Wijkgemeente.
Extra collecte Wijkvereniging. Volgende week zondag 9 december wordt er een extra collecte gehouden. De collectanten
verzorgen een derde rondgang voor de Wijkvereniging. De
Wijkvereniging ondersteunt activiteiten in de Jacobikerk en
draagt bij aan de financiële gezondheid van de Jacobikerk.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
Robin Zeeman, penningmeester

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”.

