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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 zondag, 10.00 uur
voorganger: ds. P. Baas uit Houten
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst zondag, 17.00 uur
voorganger: ds. D. F. G. de Bree uit Utrecht
organist: Arjan Veen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 91: 1, 5, 6
Gods gebod
Zingen Gezang 310
Moment met de kinderen maandlied, Psalm 42: 1
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Matteüs 4,1-11
Zingen Psalm 119: 23, 38
Verkondiging
Zingen Psalm 56: 1, 3
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 423
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 70: 2
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 323: 1, 2
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Job 38,1-11, 40,1-9 en 42,1-6
Zingen Psalm 139: 1, 6, 14
Verkondiging
Zingen Psalm 46: 1, 3
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 427: 1, 6, 7
Zegen

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over het Bijbelgedeelte Ester 1
(Koningin Vasti wordt weggestuurd).
Ons maandlied is Psalm 42 vers 1:
Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?
Er is kindernevendienst voor alle groepen.
Leiding: groep 1-2 Marijke Floris (& ouder van Julius als hulpouder), groep 3-4 Corine Eij, groep 5-6 Anne-Marie van Muiswinkel en groep 7-8 Simone Aman en Mirjam Verbeek.

Bloemen

Ook deze zondag gaan de bloemen naar twee jarigen. Onze
beheerder Eric van den Berg was deze week jarig. Mevr. L. M.
van Dijkhuizen-de Gier hoopt deze zondag te verjaren. We
willen hen hartelijk feliciteren.

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor
Liturg: Nadine van Hierden

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 de Oecumene.
Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken
nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk
in Marokko een enorme impuls door migranten uit WestAfrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven.
Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten,
velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië, waar
Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er ruim
1200 internationale en migrantenkerken. Met de opbrengst
van de tweede collecte bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse
kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden
in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

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”.

