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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. A. J. Zoutendijk uit Utrecht
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst zondag, 17.00 uur
voorganger: dr. P. J. Visser uit Amsterdam
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 89: 1, 3
Gods gebod
Zingen Psalm 84: 5, 6
Moment met de kinderen maandlied, Psalm 42: 1
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Genesis 28,10-22 · Johannes 1,43-51
Zingen Gezang 151
Verkondiging
Zingen Gezang 517: 2, 3, 4 (Liedboek 2013)

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Gezang 313: 1, 2, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 67: 2
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Johannes 1,35-43
Zingen Psalm 118: 5, 6
Verkondiging Van ontmoeting tot ontmoeting
Zingen Gezang 249: 2, 3
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 313: 4, 5, 6, 7
Zegen

2 Gij,

als een mens ge - bo - ren,

ver - vult voor ons de

tijd.

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor
Voorganger: ds. Wim Vermeulen
Liturg: Johannes ten Hoor

Nooit gaan wij meer ver - lo - ren,

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.

voor

Bloemen

God

in eeu - wig - heid

De dood mag niets meer ho - pen.

Nu

zich

de he - mel o - pent,

Deze week vierde mevrouw van der Meer−Stavast haar verjaardag. Volgende week hoopt mevrouw Dalmeijer−van 't
Hoog haar verjaardag te vieren. Beide dames willen we hartelijk feliciteren en verblijden met een mooie bos bloemen.

Collecten

De collecten zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie en
voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

toont gij ons Gods be - leid.
3 U kennen doet ons bloeien, 4 Gij, licht van den beginne
uw liefde doet ons goed.
en Vaders rechterhand,
Wanneer wij in U groeien
die heerst en alle dingen
smaakt elke dag ons zoet.
tot ons geluk omspant,
Wij dorsten heel ons leven
laat, ook als wij niet willen,
om ons aan U te geven.
ons hart in U verstillen,
Kom ons dan tegemoet!
door liefde overmand.
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 103: 4, 8, 9
Zegen

.........................................................................................................................................................................................................

Kindernevendienst (ochtend)

We hebben het deze zondag over het Bijbelgedeelte Ester 2,118 (Ester, de nieuw Koningin). Ons maandlied is Psalm 42:1.
Leiding: groep 1-2 Conny Scheper (& ouder van Antonio als
hulpouder), groep 3-4 Martine Klasens, en groep 5-6 Dieke de
Gier. De kinderen van groep 7 en 8 blijven in de kerk.

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”.

