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Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet
opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
Romeinen 8: 18

Hartelijk welkom in deze dienst van geloofsgemeenschap Sion!

voorganger:
organist:

ds. Leendert van der Sluijs
Frank van Zuidam

Voorzang: Lied 358: 1 (bundel Weerklank)
God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Schepper van uw leven,
wil u ook zijn zegen geven.
God zij met u elke dag en nacht.
Gelegenheid voor stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 97: 1 (oude berijming)
God heerst als Opperheer;
Dat elk Hem juichend eer'.
Gij, aarde, zee en eiland,
Verheugt u in uw Heiland.
Hem dekt met majesteit
Der wolken donkerheid.
Hij vestigt Zijnen troon
Op heil'ge rijksgeboôn,
Vol recht en wijs beleid.
Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 97: 6 (oude berijming)
Beminnaars van den HEER,
Verbreiders van Zijn eer,
Hoopt steeds op Zijn genade
En haat altoos het kwade.
Hij, die in tegenspoed
Zijn gunstgenoten hoedt,
Verleent hun onderstand,
En redt z' uit 's bozen hand,
Die op hun onschuld woedt.
Gebed
Schriftlezing: Psalm 10: 12–18 en Openbaring 11: 15–19
Zingen: Lied 354: 1 (bundel Weerklank)
Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.
Verkondiging. Thema: God heeft en Hij zal!
Zingen: Psalm 93: 1 (nieuwe berijming)
De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d'aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 135: 3 (oude berijming)
God is groot; ik weet dat Hij
Hoger is dan alle goôn.
Onze God voert heerschappij,
Hij beheerst van Zijnen troon
Hemel, afgrond, zee en aard':
God is aller hulde waard.

Collecten en zendingsbus
1e collecte - Stichting SchuldhulpMaatjes is een landelijk kerkenproject in
samenwerking met christelijke organisaties die zich niet neerleggen bij
armoede en uitsluiting van mensen in onze samenleving. SchuldhulpMaatjes
zijn getrainde vrijwilligers die altijd werken vanuit een lokale diaconale
vrijwilligersorganisatie. Zij geven preventief hulp aan mensen die moeite
hebben met het op orde houden van hun financiële administratie en bieden
ondersteuning aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen. Lokaal
is de Stichting SchuldhulpMaatje in Hilversum, Bussum en de Hilversumse
Meent actief. Een aantal gemeenteleden uit de Protestantse Gemeente
Bussum zijn actief als schuldhulpmaatje. Ook in onze regio komt veel
armoede voor!
2e collecte - Het werk in de geloofsgemeenschap Sion.
Zending – Als u, bij het ontbreken van de zendingsbus, het werk van
Matthijs en Rosa Geluk wilt steunen, die namens de GZB in Peru
zendingswerk doen, kan dat door geld over te maken via de bank. Zie de
gegevens hieronder.

Voor het overmaken van de collectes en/of
een gift voor de zending, kunt u 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 10 januari

hoopt om 17.00 uur voor te gaan kerkelijk werker
Anton Verstoep uit Barneveld.

NB: Vanwege corona 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, uiterlijk de vrijdag ervoor
om 19.00 uur.
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