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VOORBEREIDING
Orgelspel:
Variaties 'Magnificat' (Lofzang van Maria)

Margaretha Christina de Jong

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen: Op Toonhoogte 85 vers 1 en 4
1.Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor hem!
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!
4.Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal,
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!
We bereiden ons in stil gebed voor op de dienst
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 25 vers 1
1.HEER, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

We verootmoedigen ons voor God
Zingen: Psalm 25 vers 2
2.HERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
We ontvangen Gods gebod
Zingen: Psalm 25 vers 6
6.Wie heeft lust de HEER te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandlen moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.
Moment met de kinderen, waarna zij naar de kindernevendienst mogen
(Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool)
Lied van de maand: Op Toonhoogte 343
Heel gewoon, heel gewoon,
niemand had het zo verwacht.
Geen paleis of een dure woning;
wie had dat ooit gedacht?
Door te worden als een kind,
heel eenvoudig.
Door te worden als een kind, heel klein,
kon Hij onze Koning worden,
kon Hij de Redder zijn.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing: 1 Korinthe 12
121Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen.
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Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die
taal noch teken geven. 3Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen
van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus
is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest.
4

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5er zijn verschillende dienende
taken, maar er is één Heer; 6er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar
het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7In iedereen is de Geest
zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8Aan de een wordt door de Geest
het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het
overdragen van kennis; 9de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de
gave om te genezen. 10En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te
profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om
in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11Al deze gaven
worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk
toebedeelt zoals hij wil.
12

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen
al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13Wij zijn
allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van
één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije
mensen zijn. 14Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 15Als de
voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan
werkelijk niet bij? 16En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het
lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? 17Als het hele lichaam oog zou zijn,
waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou
het dan kunnen ruiken? 18God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats
gegeven, precies zoals hij dat wilde. 19Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel
zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 20Het is juist zo dat er een groot aantal
delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 21Het oog kan niet tegen de hand
zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen.
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Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest
noodzakelijk. 23De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever

bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24dan die waarvoor we
ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld
dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, 25zodat het
lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg
omringen. 26Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één
lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 27Welnu,
u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 28God heeft in
de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten
tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen
te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding
te geven of in klanktaal te spreken. 29Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is
iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? 30Of kan iedereen genezen?
Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? 31Richt u op de
hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.
Zingen: Gezang 247
1.De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.
3.De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Verkondiging

2.Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

Zingen: Gezang 242 vers 3 en 4
3.In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.
4.Gij liefdevuur van God,
kom ons geheel doordringen.
Voeg hart en zin tezaam
en heilig alle dingen.
Bij 's Heren liefdemaal
zult Gij aanwezig zijn.
Vorm ons naar Christus' beeld,
door woord en brood en wijn.

Collecte: 1e Wijkdiaconie
2e Werk onder verstandelijk beperkten

BEDIENING VAN DE DOOP
De betekenis van de Heilige Doop
Doopgebed
Geloofsbelijdenis: Gezang 342 (Liedboek 2013, staande)

2.En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.

3.Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

4.Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5.Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.

De ouders leggen de doopgelofte af

Zingen: Gezang 334 vers 1 en 4
1.Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U,
wil uw zegen ons verlenen,
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.

4 Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.

De Heilige Doop wordt bediend aan
Matilda Hedwig Roerdink | Matilda is de dochter van Thomas en Ellen Roerdink.
Thomas en Ellen wonen sinds kort in Utrecht en zijn daarmee ook nieuw in de
Jacobikerk.
Anna Sophia Thepnadda Tillema | Anna Sophia is de dochter van Hanno Tillema en
Nattakarn Trakulkerd. Ook zij zijn nieuw in de Jacobikerk en wonen in Bilthoven.
Nattakarn is van Thaise komaf en nog niet vertrouwd met het christelijk geloof. Zij
zal de instemmingsvraag beantwoorden.
De kinderen zingen: ‘Weet je dat de Vader je kent’
Vraag voor de gemeente (staande)
Gemeente, wilt u deze kinderen, die vandaag gedoopt zijn dragen in uw gebeden,
opnemen in uw midden, helpen groeien in het geloof en voorgaan in het volgen van
Jezus Christus?

Toezingen van de doopouders en hun kinderen: Ps. 134 vers 3
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!

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Zingen: Psalm 103 vers 9
9. Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des HEREN saam.
Lof zij den HEER in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
Zegen
Orgelspel:
Prelude and Fugue in c minor Opus 193/2

Charles Villiers Stanford

Na de dienst ben je van harte welkom voor ontmoeting en gesprek onder het genot
van koffie of thee. Voor kinderen is er limonade. Ook is er de gelegenheid de
doopouders te feliciteren. Dit gebeurt in het zuidertransept van de kerk.
Een goede zondag toegewenst!

Naast de kerkdiensten op zondag organiseert de Jacobikerk diverse breed toegankelijke
activiteiten. Wees van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen! Voor alle activiteiten geldt:
de meest actuele informatie vind je op www.jacobikerk.nl. Ook kun je altijd contact opnemen
met ds. Wim Vermeulen, onze missionair predikant: wpvermeulen@jacobikerk.nl of 0611204797.
Wil je (opnieuw) kennismaken met de kernpunten van het christelijk
geloof? Overweeg dan eens een alphacursus. De nieuwe cursus start
op 15 maart 2018. Meer informatie en opgave via
alpha@jacobikerk.nl.

Bekende gastsprekers laten hun licht schijnen over een actueel thema
en gaan in gesprek met het publiek. De gratis toegankelijke
Jacobidebatten zijn inmiddels een begrip in de stad. Houd de
facebookpagina ‘Jacobidebat’ in de gaten of kijk op twitter
#jacobidebat.

Avonddienst &
Avondgebed

Student@
Jacobi

Kleinschalige, informele en verstilde samenkomst op de drempel van
de nieuwe werkweek in het Zuiderkoor van de kerk. Bezinning,
ontmoeting, rustgevende muziek en een Bijbellezing (met om de week
duidelijke en praktische uitleg). Ook zeer toegankelijk als je niet zo
met naar de kerk gaan vertrouwd bent. Iedere zondagavond om
19.30. Voor en na afloop koffie, thee en gelegenheid voor ontmoeting.

Student@Jacobi is het studentenplatform van de Jacobikerk.
Student@Jacobi organiseerde in maart 2017 weer drie themaavonden rondom een dwarse christelijke denker, dit keer de Deense
filosoof Sören Kierkegaard. Op dit moment broeden we op nieuwe
activiteiten voor begin 2018.
YUPJacobi voor Young Urban Protestants en biedt een gevarieerd
programma voor 20’ers en 30’ers die betrokken zijn bij of nieuwsgierig
naar de Jacobikerk. Het doel van de activiteiten is om op een
laagdrempelige manier andere mensen die betrokken zijn bij de
Jacobikerk te ontmoeten en leuke dingen met elkaar te ondernemen.
Ongeveer een keer in de maand organiseren we een ontspannen
activiteit. Meer weten? Neem contact met ons op via
yupjacobi@gmail.com of word deelnemer van de Facebookgroep ‘YUP
Jacobi’

