
 

Zondagsbrief 

'Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, / dat houdt zijn waard' en zal 

blijven bestaan.' (Lied 166, Zangbundel Joh. de Heer) 

 

 

 
  

Hartelijk welkom in de erediensten van geloofsgemeenschap Sion! 

 

Voorganger: 
Organist: 

onze pastoraal werker ds. L.W. van der Sluijs 
Frank van Zuidam 

 
 
 

 Orde van dienst 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Voorzang: Lied 144: 1 (Bundel Weerklank) 

 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 

de Zoon van God, als mensenzoon. 

Hij diende ons als een knecht 

en heeft Zijn leven afgelegd. 

Zie onze God, de Koning-knecht, 

Hij heeft Zijn leven afgelegd. 

Zijn voorbeeld roept, 

om te dienen iedere dag, 

gedragen door Zijn liefd' en kracht. 

 

Moment voor stil gebed 

 

Votum en groet 
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Psalm 56: 1 (NB) 

 

Wees mij genadig, Heer, want een geweld 

van vijanden staat rondom opgesteld 

om, als ik machteloos lig neergeveld, 

over mij heen te lopen. 

Maar altoos als de angst mij heeft bekropen, 

geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen! 

Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: 

de Here is mijn held! 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Psalm 56: 5 (OB) 

 

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 

ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 

'k vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 

wat sterv'ling zou mij schenden? 

Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 

mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 

tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 

door ijver aangespoord. 

 

Gebed 

 

Eerste lezing uit de Bijbel: Jesaja 53  

 

Psalm 69: 3 (OB) 

 

Beschaam door mij de stille hope niet 

van hen, die U, o HEER der legerscharen, 

verwachten; laat geen schande wedervaren 

aan hen, die U steeds zoeken in verdriet. 

Met mij verging hun hoop, o Isrels God, 

daar ik mijn smaad om Uwentwil moet dragen. 

mijn aanschijn is bedekt met schand' en spot; 

helaas, wat heb ik stof tot bitter klagen! 

 

Tweede lezing uit de Bijbel: Markus 8:27 t/m 9:1 

 
  



Lied 301: 1 (Bundel Weerklank) 

 

O onze Vader, trouwe Heer, 

zie uit uw hemel op ons neer; 

breng ons als broeders bij elkaar, 

maak onze arme woorden waar, 

laat wat wij spreken met de mond 

opwellen uit des harten grond. 

 

Verkondiging met als thema: Met Jezus onderweg 

 

Psalm 78: 2 (NB) 

 

Laat ons wat onze vaderen vertelden 

doorgeven en aan onze kind'ren melden. 

't Getuigenis aan Israël geschonken, 

het heil dat van de hemel heeft geklonken, 

het is een licht dat ons ten leven leidt, - 

ons en alwie door ons wordt ingewijd. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Gelegenheid voor het geven van de gaven (tijdens voorspel) 

 

Psalm 54: 2 (OB) 

 

Want vreemden steken 't hoofd omhoog 

tot mijn verderf; ik zie tirannen, 

om mij te doden, samenspannen; 

zij stellen God zich niet voor 't oog. 

Zie, God, die nimmer mij vergeet, 

is mij een helper in mijn lijden; 

Hij voert hen aan, die voor mij strijden, 

en ondersteunt mij in mijn leed. 

 

Zegen 

 

 
 Contactpersonen geloofsgemeenschap Sion 

 

Voorzitter: dhr. H. Nagel 035-6947347 henk.nagel@kpnmail.nl 
Pastoraat: ds. L.W. van der Sluijs 033-2571914 lwvandersluijs@solconmail.nl 
Secretaris: dhr. J. Mauritz  035-6932847 secretaris.sion@gmail.com 



Collecten en zendingsbus  

1e collecte - Missionair werk. In Nederland gaan er steeds minder mensen 

naar de kerk. Dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Ker-

ken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk-zijn. De Protestantse 
Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in ver-
binding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken heb-
ben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan. 
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). 
 

 

Voor het overmaken van de collectes en/of 
een gift voor de zending, kunt u gebruik-
maken van de app Appostel. Het kan ook 

door de QR-code hiernaast te scannen. De 
derde mogelijkheid is het geld over te ma-
ken naar rekening NL80 INGB 0658 4602 85 
t.n.v. Protestantse Gemeente te Bussum. 
Vermeld daarbij ‘Sion’ en de bestemming. 
 
 

 
 

Agenda

 
Zondag 7 maart   Hoopt in de dienst om 17.00 uur ds. E.J. Terpstra uit 

Bunschoten voor te gaan. U bent van harte welkom! 

 

NB: Vanaf heden is het weer mogelijk om met maximaal 30 personen in  

de diensten aanwezig te zijn. Ook zal er door vier voorzangers gezongen 

mogen worden. Daar zijn we dankbaar voor. We nodigen u hartelijk uit  

gebruik te maken van de mogelijkheid om fysiek naar de dienst te gaan. 

 

 
Verhuizing 
Ons gemeentelid mevrouw Bep Minekus-de Jong woont vanaf 20 februari 
2021 in De Antonius Hof (K 217, Lange Heul 32 , 1403 NL Bussum). Zij is 
daarheen verhuisd vanuit de Zandzee, Iepenlaan 354 in Bussum. 
 

Jarigen 
Afgelopen week waren onze gemeenteleden de heer A. van de Velde en 
mevrouw A. Breevaart jarig. We danken God voor het levensjaar hun ge-
geven en doen voorbede voor hen. 


