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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. E. E. Bouter uit Hendrik Ido Ambacht
organist: Laurens de Man

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 62: 1, 4
Gebed van verootmoediging
Zingen Psalm 62: 5
Gods gebod
Zingen Gezang 177: 6, 7
Moment met de kinderen maandlied
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Lucas 22,24-34
Zingen Gezang 70
Verkondiging
Zingen Psalm 57: 5, 6
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden − stil gebed − Onze Vader
Zingen Gezang 442
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Gezang 316: 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 316: 4, 5, 6
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Matteüs 6,19-34
Lezing uit Heidelberger Catechismus, Zondag 9 & 10 (Z.O.Z.)
Zingen Psalm 13: 1, 2, 3
Verkondiging
Zingen Gezang 130: 1, 2, 3, 4
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 73: 1, 2, 5, 6
Zegen

Kindernevendienst

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.

We gaan verder met ons Paasproject “God kiest, God redt… kies jij
ook?”. Het thema van deze week is: Niet kiezen is ook kiezen
(Lucas 23,1-25). Ons maandlied is “Weet je dat de lente komt”
(Hemelhoog 207: 1, 2).
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt,
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid,
de eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt …
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft,
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan,
maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft …
Leiding: groep 1-2 Carolien de Vries (& ouder van Stella als hulpouder), groep 3-4 Rianne Twijnstra, 5-6 Dieke de Gier, groep 7-8
Simone Aman.

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor
liturg: Johannes ten Hoor

Collecten

De collecten zijn vandaag bestemd voor de Diaconie en voor Missionair Werk. De eerste collecte is bestemd voor de getroffen gebieden van het Zuidoosten van Afrika door de cycloon Idai, die in
grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe een enorme
ravage heeft aangericht. Meer dan 700 doden, en 1,85 miljoen
mensen zijn getroffen. De natuurramp gebeurde vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven er vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende
maanden honger lijden. Via het wereldwijde netwerk ACT (Acting
by Churches Together) biedt Kerk in Actie via lokale kerken en
christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Samen werken ze aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water,
gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. Ze zijn ook gericht op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen. De collecte voor Diaconaal Buurtwerk is verplaatst naar 14 april.
De diaconie

Wilt u financieel bijdragen aan het werk in en om de Jacobikerk? Geef op rekening NL29 RABO 0130697818 t.n.v. Wijkgemeente
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