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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. D. F. G. de Bree uit Utrecht
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst 17.00 uur
voorganger: ds. G. van Meijeren uit ’s Graveland
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Gezang 444: 1, 2, 3
Gods gebod
Zingen Gezang 285: 1, 4
Moment met de kinderen maandlied
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing Handelingen 2,37-42
Zingen Psalm 103: 1
Verkondiging thema: Voor de verandering
Zingen Psalm 51: 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 Psalm 119: 30, 42
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Gezang 9: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 9: 4, 7, 8
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Gedeelten uit 1 Samuël 17
Zingen Psalm 118: 1, 3, 5
Verkondiging
Zingen Psalm 27: 1, 7
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 32: 3
Zegen

Kindernevendienst
We hebben het deze zondag over “Jakob vecht in de nacht”
(Genesis 32.23-32).
Ons maandlied is Gezang 78 vers 1
Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ’k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!
Er is vandaag kindernevendienst voor alle groepen.

Via Vesper #Identiteit (Avonddienst), 19.30 uur
Thema: “Ik ben… het licht van de wereld”
Voorganger: ds. Wim Vermeulen
Liturg: Simone Aman
In aansluiting op het thema Identiteit van Via Jacobi is er
iedere zondag in het Zuiderkoor van de kerk een Via Vesper
(afwisselend een avonddienst en 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 / Werelddiaconaat en voor Opbouw Wijkgemeente.
In de sloppenwijken van Bogotá, hoofdstad van Colombia,
houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig
in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de
stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig
kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren
hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. In de Colombiaanse stad Cali
is inmiddels een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Met uw bijdrage geeft
u kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de
criminaliteit verzeild te raken!

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”.

