Liturgie
Pasen 2019

1e Paasdag, 21 april 2019
10.00 uur

Hartelijk welkom in de Jacobikerk, de thuisbasis van een levendige
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 in het Noorderkoor terecht
voor gesprek of gebed.
De Jacobikerk organiseert naast de wekelijkse erediensten activiteiten om
op een eigentijdse manier het evangelie dicht bij mensen te brengen.
Wees van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen! Kijk voor meer
info op de achterkant van deze liturgie.
Contact opnemen met onze predikant ds. Wim Vermeulen kan altijd.
(wpvermeulen@jacobikerk.nl | 06-11204797).
Voor diaconale hulpvragen kun je terecht bij Wendy Gremmé
(diaconie@jacobikerk.nl | 06-29222957).
We wensen je een gezegende dienst!

Orde van dienst
Voorganger: ds. Wim Vermeulen
Ouderling van dienst: Lenard Markus, Wouter Jongebreur
Diaken: Wendy Gremmé
Koster: Martijn Baars
Muzikale medewerking: Gerrit Christiaan de Gier (orgel), Rudolf Weges
(trompet), Muziekgroep Jacobikerk

Voorbereiding
Orgelspel: ‘O Filii et Filiae’/ Hoort aan gij die Gods kinderen zijt’
(uit: l’Organiste pratiuque Opus 49 nr. 2 | Alexandre Guilmant
(1837 – 1911) (Melodie LvdK Gezang 207)
Samenzang voor de dienst

Daar juicht een toon

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan
Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.
Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

Prijs de dag dat Hij verrees

Prijs de dag dat Hij verrees - Halleluja!
ons de nieuwe morgen wees - Halleluja!
Christus heeft ons door de nacht - Halleluja!
dichter bij die dag gebracht - Halleluja!
Blaas vandaag trompetten aan - Halleluja!
Vier het feest van volle maan - Halleluja!
met het lied in ieders mond - Halleluja!
God vernieuwt zijn trouwverbond - Halleluja!

Christus, Uw getuigenis - Halleluja!
dat Gods Naam Bevrijder is - Halleluja!
bindt ons samen, vuurt ons aan - Halleluja!
vrolijk met U mee te gaan - Halleluja!
Zing met opgeheven hoofd - Halleluja!
Van wat deze dag belooft - Halleluja!
hoe in Hem, dit nieuw begin - Halleluja!
alles zijn bestemming vindt - Halleluja!
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 138 vers 1 en 2
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw
bewijzen.

Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij / en kracht gegeven
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel / weer doen
herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt / het U, o HERE!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond / hebt willen leren.

Gebed van verootmoediging
Zingen Hemelhoog 162

Solo: Lam van God, dat de zonden der wereld wegdraagt: Heer, ontferm U
over ons.

Gemeente:

Gods gebod
Zingen Gezang 259
1 Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, - en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!
2 Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Moment met de kinderen


Kinderlied: Maria kwam bij het graf

De discipelen waren zo moe
ze treurden om hun Heer.
Waar moesten ze nu nog naar toe?
Hun meester was er niet meer.
Maar Maria riep plotseling
‘Hij heeft gedaan
wat Hij gesproken heeft!’
(refrein)



Kindermoment
Lied van de maand

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder
en geen mens kan zonder water en zonder brood
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw
de hemel en de aarde (2x)
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
1e Schriftlezing Lukas 24 vers 1 t/m 12
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar
het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2Bij het graf
aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold,
3
en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus
niet. 4Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee
mannen in stralende gewaden bij hen. 5Ze werden door schrik bevangen
en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen:
‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? 6Hij is niet hier, hij is uit de
dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea
was: 7de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest
gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8Toen herinnerden ze
zich zijn woorden. 9Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en
aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. 10De vrouwen die het graf
bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van
1

Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden
de apostelen wat er was gebeurd, 11maar die vonden het maar kletspraat
en geloofden hen niet. 12Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij
bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop
ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.
Zingen: Gezang. 639 vers 1 (Liedboek 2013)

2e Schriftlezing 1 Korinthe 15 vers 12 t/m 20
Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is
opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet
zullen opstaan? 13Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet
12

opgewekt; 14en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder
inhoud en uw geloof zinloos. 15Dan blijkt dat wij als getuigen van God over
hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft
opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat
niet hebben gedaan. 16Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook
Christus niet opgewekt. 17Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof
nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 18en worden de
doden die Christus toebehoren niet gered. 19Als wij alleen voor dit leven op
Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.
20
Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de
gestorvenen.
Zingen Gezang 639 vers 2 (Liedboek 2013)
Christus aan het licht gekomen
heeft de zijnen meegenomen.
Hij verschijnt met groot gezag,
draagt de doden naar de dag,
draagt ons Gode tegemoet.
Loof nu God, want Hij is goed.
Verkondiging
Zingen Psalm 56 vers 5 en 6
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot';
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
Gij hebt mijn smart verdreven;
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven;
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven;
Zo word' Zijn lof vergroot
Collecte
1e Kerk in Aktie - Zending
2e Opbouw Wijkgemeente
Dankgebed - voorbede – Onze Vader
Zingen U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen
Daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen
in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren,
blijd’ en welgezind,
en zegt telken kere: ‘Christus overwint!’
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen,
Die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen
Is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zegen
Orgel en trompet: Enkele Paasliederen

Na de dienst ben je van harte welkom voor ontmoeting en gesprek onder
het genot van koffie of thee. Voor kinderen is er limonade. Dit gebeurt in
het zuidertransept van de kerk.
Vandaag zijn er nog twee diensten in de Jacobikerk waarvoor je van harte
bent uitgenodigd:
De middagdienst om 17.00 uur
Het Avondgebed om 19.30 uur

Een mooi Paasfeest gewenst!
Wil je het werk van de Jacobikerk steunen?
Geef dan op rekening NL29 RABO 0130697818 t.n.v. Wijkgemeente
Jacobikerk. Giften aan de diaconie kun je doen op NL83 RABO
0175467099 t.n.v. Diaconie PGU o.v.v. ‘gift diaconie Jacobikerk’.

Ontdekken of verdiepen? Welkom!
Avonddienst & Avondgebed | Kleinschalige, informele en verstilde
samenkomst op de drempel van de nieuwe werkweek in het Zuiderkoor
van de kerk. Bezinning, ontmoeting, rustgevende muziek en een
Bijbellezing. Tijdens de avonddienst wordt de Bijbellezing gevolgd door
een duidelijke en praktische uitleg, tijdens het avondgebed is de insteek
meer meditatief van karakter. Beide zeer toegankelijk als je niet zo met
naar de kerk gaan vertrouwd bent. Iedere zondagavond om 19.30. Voor en
na afloop koffie, thee en gelegenheid voor ontmoeting.
YUPJacobi | is er voor Young Urban Protestants en biedt een gevarieerd
programma voor 20’ers en 30’ers die betrokken zijn bij of nieuwsgierig
naar de Jacobikerk. Ontmoeten en ontspanning zijn de kernwoorden. Ga
voor meer info naar YUPJacobi op facebook.
ViaJacobi | ViaJacobi is een nieuw initiatief in de Jacobikerk. Christenen en
niet-christenen ontmoeten elkaar rondom een gedeeld levensthema. In
februari en maart hebben we nagedacht over het thema ‘Geluk’.
Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe serie na de
zomer. Meld je aan op www.viajacobi.nl voor de nieuwsbrief, zodat je
automatisch op de hoogte wordt gehouden!

