1·3

Welkom in de Jacobikerk, thuisbasis van een Utrechtse gemeenschap die
Christus wil volgen en dienen. Roept de kerkdienst vragen op of wil je je
hart luchten? Na de ochtenddienst is er links voorin de kerk ruimte voor
gesprek of gebed. Of neem contact met (een van) onze predikanten, W. J.
de Hek (06-41554296, wdehek@jacobikerk.nl) en W. P. Vermeulen (0611204797, 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. J. Hoogenboom uit Utrecht
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst 17.00 uur
voorganger: ds. D. Ph. C. Looijen uit Amersfoort
organist: Laurens de Man

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalmen 91: 1, 2, 3
Gods gebod
Zingen Gezang 401: 2, 3, 4
Moment met de kinderen maandlied
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing Exodus 12,1-14 · Johannes 17,1-8
Zingen Psalm 121: 1, 2
Verkondiging
Zingen Gezang 193: 1, 2, 3
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 89: 1
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 84: 3, 6
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 186: 1, 2, 3
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing
Zingen Psalm 43: 3, 4
Verkondiging
Zingen Gezang 86: 7, 8, 9
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 534 (Liedboek 2013)

Kindernevendienst
We hebben het deze zondag over “Het echte geluk” (Matteüs
5,1-12). Ons maandlied is “Als je bidt zal Hij je geven”
(Hemelhoog, nr. 101).
Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je ’t vinden
Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja
Als je de Vader vraagt om een brood
Geeft Hij je zeker nooit een steen
Al je gebeden klein of groot
Heus Hij vergeet er niet één
Als je bidt …
Er is vandaag kindernevendienst voor groep 1 t/m 4. .

1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.
2. Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
3. Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
4. Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
Zegen
Avondgebed 19.30 uur
ViaVesper #Strijders voor Vrijheid – Boaz
Liturg : Marleen Schoonderwoerd
Teksten, muziek en stilte worden afgewisseld tijdens de Via
Vesper in het Zuiderkoor. In aansluiting op het thema Vrijheid van Via Jacobi staan we de komende maanden stil bij
vrijheidsstrijders in de Bijbel. Van harte welkom, vanaf 19.15
uur staan koffie/thee klaar.

Collecten
De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerk in Actie (Voorjaarszending) en voor het Studentenpastoraat.

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”.

