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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 is er links voorin de
kerk ruimte voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze
predikant W. P. Vermeulen (06-11204797, 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. D. J. T. Hoogenboom uit Utrecht
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst zondag, 17.00 uur
voorganger: ds. J. P. Ouwehand uit Houten
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 33: 1, 2, 8
Gods gebod
Zingen Gezang 859: 1, 2, 4 (Liedboek 2013)

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 118: 9, 10
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 258: 1, 2, 3
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Johannes 20,24-31 · Lucas 24,46-49
Zingen Psalm 72: 1, 4
Verkondiging Jezus belijden als de Christus
Zingen Psalm 23: 1, 2
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 485: 1, 2
Zegen

1| Schuldig staan wij voor U, Heer,
schuldig, onweersproken.
Tel de duizendmaal dat wij
U hebben ontbroken.
Zie ons aan: onze naam
had Gij opgeschreven
in uw boek des levens.

muziekgroep

2| Doorgang hebben wij ontzegd
aan wie wilden leven,
mensen keer op keer ontrecht,
steen voor brood gegeven,
God, blijf Gij toch nabij:
dat Gij ons verleden
nieuw herschrijft met vrede!

4| Onze ontrouw hebt Gij ver
achter U geworpen.
Gij verheft uw aangezicht
als de nieuwe morgen.
Uw gericht / schept ons licht,
waar wij onze wegen
kiezen met uw zegen.

Moment met de kinderen maandlied, Psalm 116: 1
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Genesis 30,25-43
Zingen Gezang 285: 1, 3, 4 muziekgroep
Verkondiging
Zingen Gezang 213: 1, 4, 5, 6
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 85: 3, 4
Zegen

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor
voorganger: ds. W. P. Vermeulen
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 Kerk in Actie / Noodhulp en voor Opbouw Wijkgemeente

Zingen Gezang 411: 1, 6 (WILHELMUS)

Kindernevendienst
Er is vandaag kindernevendienst voor groep 1 t/m 4.
De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven in de kerk.
In groep 1-2 gaat het over Josia en wat hij leert van Koning
David. Deze groep wordt geleid door Hanke Jongebreur
(& ouder van Matthijn als hulpouder). In groep 3-4 gaat het
over Gideon en deze groep wordt geleid door Marjolein van
Stuijvenberg. Ons maandlied is Psalm 116 vers 1:
God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

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”.

