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Zondagsbrief 
 

 

 

In deze dienst wordt Lucas van Mourik gedoopt. 

 

 
  

 Hartelijk welkom in deze dienst van geloofsgemeenschap Sion! 

voorganger: ds. R.W. van Mourik uit Alblasserdam 

organist: Frank van Zuidam 

 

Voorzang: Lied 221: 1 (bundel Weerklank) 

 

Jezus, op wie ik vertrouw, 

Hij, mijn Heiland, is het leven. 

Zekerheid waar op ik bouw, 

vrede die mij is gegeven, 

hoezeer het mij huivren doet, 

dat ik eenmaal sterven moet. 

 

Gelegenheid voor stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 105: 5 (oude berijming) 

 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 

tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 

bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

Geloofsbelijdenis 
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Zingen: Psalm 17: 3 (oude berijming) 

 

Ik zet mijn treden in Uw spoor,  

opdat mijn voet niet uit zou glijden.  

Wil mij voor struikelen bevrijden,  

en ga mij met Uw heillicht voor.  

Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,  

omdat G', o God, mij altoos redt.  

Ai, luister dan naar mijn gebed,  

en neig Uw oren tot mijn klachten. 

 

Lezen doopformulier 

 

Zingen: Gezang 333: 1 (Liedboek voor de Kerken) 

 

O Here God, ons liefst verlangen, 

dit kind van ons, dit liefdepand, 

wij hebben het van U ontvangen, 

wij geven 't U uit uwe hand. 

 

Gebed doopformulier 

 

Stellen van de doopvragen 

 

Doophandeling 

 

Zingen: Psalm 134: 3 (oude berijming) 

 

Dat 's Heeren 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 doopformulier en gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: 2 Timotheüs 4: 6-22 

 

Zingen: Psalm 119: 66 (nieuwe berijming) 

 

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 

geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 

Onthoud mij uw getuigenissen niet. 

Ik was een schaap en had de weg verloren. 

Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 

Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 

 

Verkondiging. Tekst 2 Timotheüs 4: 11a 

 



Zingen: Psalm 25: 4 (nieuwe berijming) 

 

God is goed, Hij is waarachtig 

en gaat zijn getrouwen voor, 

brengt, aan zijn verbond gedachtig, 

zondaars in het rechte spoor. 

Hij zal leiden 't zacht gemoed 

in het effen recht des Heren: 

wie Hem needrig valt te voet, 

zal van Hem zijn wegen leren. 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Zingen: Psalm 89: 7 (oude berijming) 

 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!  

zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk Aanschijn voort; 

zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden; 

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden, 

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,  

maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 

Zegen 

 

 

 

 

  Collecten en zendingsbus (bij de uitgang) 

1e collecte - De Herberg. Dit is een missionair/diaconaal centrum in 

Oosterbeek. In dit huis van hoop, verblijven mensen die (tijdelijk) op zoek 

zijn naar houvast, innerlijke genezing en geloofsopbouw.  

2e collecte - Het werk in de geloofsgemeenschap Sion.  

 

Zendingsbus - De opbrengst van de zendingsbus bij de uitgang van de kerk 

is bestemd voor werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). De 

Geloofsgemeenschap Sion ondersteunt het werk van Matthijs en Rosa Geluk, 

die sinds 2016 met hun vier kinderen in Peru wonen en daar zendingswerk 

doen. 

 



 

Degenen die thuis meeluisteren of –kijken 

kunnen voor het overmaken van de collectes 

en/of een gift voor de zending, gebruikmaken 

van de app Appostel. Het kan ook door de 

QR-code hiernaast te scannen. De derde 

mogelijkheid is het geld over te maken naar 

rekening NL11 INGB 0000 4008 20 

t.n.v. Protestantse Gemeente te Bussum. 

Vermeld daarbij de bestemming. 

 

 

 

Agenda

Zondag 24 jan. hoopt om 17.00 uur voor te gaan om ds. L.W. van 

der Sluijs. 

 

NB: Vanwege corona zullen er voorlopig alleen online diensten gehouden 

worden. De coronarichtlijnen zijn aangescherpt, wat betekent dat het 

afgeraden wordt te zingen in de diensten, ook door een klein aantal zangers. 

De komende tijd zal er dus niet meer gezongen worden in onze online 

diensten, maar zullen de liederen worden gedeclameerd onder begeleiding 

van orgelspel. 

 

 

 Contactpersonen  

Voorzitter: Henk Nagel 035-6947347 henk.nagel@kpnmail.nl 

Pastoraat: ds. L.W. van der Sluijs 033-2571914 lwvandersluijs@solconmail.nl 

Secretaris: Jan Mauritz 035-6932847 secretaris.sion@gmail.com 

  


