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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. T. J. Jacobs uit Leiden
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst zondag, 17.00 uur
voorganger: ds. P. Baas uit Houten
organist: Jan Pieter Karman

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 73: 9, 10
Gods gebod
Zingen Opwekking 125 muziekgroep
Heer, ik kom tot U, / hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu, / en reinig mijn hart.
Met uw liefde, Heer, / kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer, / en maak alles goed.

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 95: 1, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 119: 66
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Matteüs 9,35−10,20 (kerntekst: Mat. 10,16)
Johannes 10,1-3 en 11-14
Zingen Gezang 13B: 1, 2
Verkondiging “Als schapen tussen de wolven”
Zingen Gezang 75: 14, 15
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 79: 5
Zegen

Zie mij voor U staan, / zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan, / van U wil ik zijn.
Jezus op uw woord, / vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort / mijn bede tot U.

Moment met de kinderen maandlied, “Onze Vader”
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Romeinen 8,31-39 en Matteüs 6,25-34
Zingen Gezang 214: 1, 3, 4
Verkondiging thema: Hyperoverwinnaars (Rom. 8,37)
Zingen Opwekking 400 muziekgroep

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor
voorganger: ds. Sophie Hofstee
liturg: Johannes ten Hoor

Liefde was het, onuitputt’lijk, liefd’ en goedheid, eind’loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen, God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijnen lof.

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.

Rijd als Heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk, zinkt de vijand weg in ’t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning, ziet.

Collecten

Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 107: 1, 4
Zegen

De collecten zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie en
voor Opbouw Wijkgemeente.

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 “Amos het neefje van Paulus”. Deze groep wordt geleid door Hanke Jongebreur (& ouder van Gijs als hulpouder).
In groep 3-4 gaat het over “De leeuw en het raadsel” en deze
groep wordt geleid door Marjolein van Stuijvenberg.
Ons maandlied is “Onze Vader” (Hemelhoog 547):

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

Onze Vader die in de hemelen zijt / Uw naam worde
geheiligd / Uw koninkrijk kome / Uw wil geschiede / Op
aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood / En vergeef ons onze
schulden / Gelijk ook wij aan anderen vergeven / En leid
ons niet in verzoeking / Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk / En de kracht en de heerlijkheid / Tot in eeuwigheid / In eeuwigheid / Amen
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”.

