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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 10.00 uur
voorganger: ds. L. J. Geluk uit Rotterdam
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst 17.00 uur
voorganger: prof. G. C. den Hertog uit Apeldoorn
organist: Arjan Veen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 138: 1, 2
Verootmoedigingsgebed
Gods gebod
Zingen Psalm 119: 39, 54
Moment met de kinderen maandlied
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing Psalm 11 · Matteüs 24,1-14
Zingen Psalm 11
Verkondiging
Zingen Gezang 43: 2, 3, 4, 5
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Ouders die dat willen kunnen tijdens het voorspel van de
slotpsalm hun kind ophalen uit de crèche
Zingen Gezang 437
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 86: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 20: 1, 4, 7
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing 2 Koningen 4,1-7 · Jacobus 4,13–5,6
Zingen Psalm 34: 1, 7
Verkondiging
Zingen Psalm 68: 2, 7
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 44: 1, 2, 3
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 hebben het deze zondag over “Jakob heeft een droom”
(Genesis 28,10-22). Ons maandlied is psalm 134 vers 3 in de
oude berijming:
Dat ’s HEREN zegen op u daal’,
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;
Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer.
Looft, looft dan aller heren HEER.

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor
voorganger : ds. W. P. Vermeulen
liturg: Ronald Quik

Collecten
De collecten in de dienst zijn vandaag bestemd voor Kerk in
Actie / Werelddiaconaat en Opbouw Wijkgemeente.
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch
zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen,
zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in
erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die
thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Maakt u
het mogelijk met deze collecte, dat 400 ouderen liefdevolle
thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals worden
getraind om de juiste zorg te kunnen bieden?
De opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgang komt in
dit derde kwartaal van 2019 ten goede aan het werk van Kees
en Claudia geluk namens de GZB in Costa Rica.

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”.

