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Oudejaarsavonddienst
Donderdag 31 december 2020, 19.30 uur, Spieghelkerk Bussum
Voorganger: ds. M. Visser uit Wezep
Organist: Wim Lustig
Koster/techniek: Jan Mauritz

Hartelijk welkom in deze eredienst van geloofsgemeenschap Sion!

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Voorzang: Lied 352: 1 (Bundel Weerklank)
Het oude jaar is nu voorbij.
Wij danken U, o Heer, dat Gij
ons in zo menig groot gevaar
genadig hebt beschermd dit jaar.
Gelegenheid voor stil gebed
Votum en groet
Psalm 139: 1 (NB)
HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Geloofsbelijdenis
Psalm 139: 14 (NB)
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.
Gebed
Lezing uit de Bijbel: 1 Kronieken 29: 1 t/m 21
Psalm 138: 2 (OB)
Door al Uw deugden aangespoord,
hebt Gij Uw woord
en trouw verheven.
Gij hebt mijn ziel, op haar gebed,
verhoord, gered,
haar kracht gegeven.
Al 's aardrijks vorsten zullen, HEER,
Uw lof en eer
alom doen ho - ren;
wanneer de rede van Uw mond,
op 't wereldrond,
hun klinkt in d' oren.
Verkondiging
Psalm 25: 6 (OB)
Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
zal hij ongestoord verwerven,
en zijn Godgeheiligd zaad
zal 't gezegend aard'rijk erven.

Slotzang: Lied 267: 1 en 4 (Bundel Weerklank)
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.
Zegen

Collecten en zendingsbus
1e collecte - Leerstoelfonds Gereformeerde Bond. De opbrengst van
deze collecte wordt aangewend voor het in stand houden van de bijzondere
leerstoelen van de Gereformeerde Bond aan theologische faculteiten. Uit
dit fonds worden momenteel twee hoogleraren bekostigd, die beiden in
Amsterdam werken. Prof. dr. H. van den Belt is hoogleraar Systematische
theologie aan de Vrije Universiteit, een post die de Gereformeerde Bond
voor vijftig procent financiert. Prof. dr. W.H.Th. Moehn bezet voor 0,4 fte
de leerstoel ‘Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’, die gekoppeld is aan de vestiging Amsterdam van de Protestantse Theologische
Universiteit.
2e collecte - Het werk in geloofsgemeenschap Sion.
Zendingsbus - De opbrengst van de zendingsbus bij de uitgang van de
kerk is bestemd voor werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).
Geloofsgemeenschap Sion ondersteunt het werk van Matthijs en Rosa
Geluk, die sinds 2016 met hun vier kinderen in Peru wonen en daar zendingswerk doen.
Heeft u nog geen Kerkgeld App? Scan
dan de QR-code hiernaast om direct de
collectegelden digitaal over te kunnen
maken.

Agenda
Zondag 3 januari

Hoopt in de dienst om 17.00 uur onze wijkpredikant
ds. L.W. van der Sluijs voor te gaan. U bent van harte
welkom deze dienst online te volgen!

Vanwege de door de overheid recent verscherpte coronamaatregelen zijn
onze kerkdiensten voorlopig alleen online te volgen via kerkwebradio of via
kerkdienstgemist.nl. Er zal wel een klein aantal gemeenteleden aanwezig
zijn om de liederen te zingen. Wilt u ook een keer meezingen, geef dat dan
door aan de secretaris Jan Mauritz, uiterlijk de vrijdag ervoor om 19.00 uur.

Contactpersonen geloofsgemeenschap Sion
Voorzitter: dhr. H. Nagel
035-6947347
Pastoraat: ds. L.W. van der Sluijs 033-2571914
Secretaris: dhr. J. Mauritz
035-6932847

henk.nagel@kpnmail.nl
lwvandersluijs@solconmail.nl
secretaris.sion@gmail.com

Aan onze gasten
Fijn dat u naar deze dienst gekeken/geluisterd hebt. Wilt u meer weten over
het christelijk geloof of over geloofsgemeenschap Sion, neemt u dan contact
op met onze voorzitter Henk Nagel. U kunt ons ook per mail bereiken met
vragen over deze dienst of het christelijk geloof: vraagsion@gmail.com. Als
u er prijs op stelt ons kerkblad Ontmoeting en/of de zondagsbrief per mail
toegestuurd te krijgen, kunt u dat melden aan onze secretaris Jan Mauritz:
secretaris.sion@gmail.com.

