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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. W. P. Vermeulen
organist: Arno van Wijk

Middagdienst zondag, 17.00 uur
voorganger: ds. J. H. Visser uit Amsterdam
organist: Karel Demoet

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 92: 1, 2, 3
Gebed van verootmoediging
Zingen Gezang 885 (Liedboek 2013)

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 65: 1, 2 oude berijming
1. De lofzang klimt uit Sions zalen
tot U met stil ontzag.
Daar zal men U, o God, betalen
geloften, dag bij dag.
Gij hoort hen die Uw heil verwachten,
o Hoorder der gebeên;
dies zullen allerlei geslachten
ootmoedig tot U treên.
2. Een stroom van ongerechtigheden
had d’ overhand op mij,
maar ons weerspannig overtreden
verzoent en zuivert Gij.
Welzalig die Gij hebt verkoren,
die G’ uit al ’t aards gedruis
doet nad’ren en Uw heilstem horen,
ja, wonen in Uw huis.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. refrein

Gods gebod
Zingen Psalm 1: 1
Moment met de kinderen maandlied (z.o.z., rechtsonder)
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Lucas 11,15-32
Zingen Gezang 366 (1a, 2m, 3v, 4m, 5v, 6a)
Verkondiging
Zingen Psalm 103: 4, 5
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 440
Zegen

Kindernevendienst
We hebben het deze zondag over het thema “Jij bent uniek”,
naar aanleiding van Lucas 5,1-11: een wonderbare visvangst.
Ons maandlied is ”Weet je dat de lente komt” (z.o.z.).

Leiding: groep 1-2 Hanke Jongebreur (& ouder van Elias als hulpouder), 3-4 Rianne Twijnstra, 5-6 Dieke de Gier, 7-8 Simone Aman.

Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 321: 1, 2, 3
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Jeremia 7,1-15
Zingen Psalm 122: 1
Schriftlezing Jeremia 7,16-26
Zingen Psalm 122: 3
Verkondiging
Zingen Gezang 473: 1, 2, 4, 5
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 92: 1, 7, 8
Zegen

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor
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.

Collecten
De collecten zijn vandaag bestemd voor Stedelijk Diaconaal Werk
en voor Opbouw Wijkgemeente.

Bloemen
We geven de bloemen deze week aan Eduard van Binnendijk en
Kees Noorda. We bedanken hen voor hun inspanningen om een
mooie nieuwe versie van de Wegwijzer en Gezicht van de Jacobikerk
uit te brengen.

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”.

