
 

Zondagsbrief 

Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet 
ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke 
vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid 

van uw zielen. - 1 Petrus 1: 8 en 9 

 
 

 
  

Hartelijk welkom in de erediensten van geloofsgemeenschap Sion! 

 

Voorganger: 

Organist: 

ds. P. Veerman uit Katwijk aan Zee 

Frank van Zuidam 

 

 

 
 Orde van dienst 

 

Welkom en mededelingen 

 
Voorzang: Lied 238: 1 (Bundel Weerklank)  

 
Gij die gelooft, verheugt u samen, 

't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 

de Heer is God en zijn is de aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 

van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

 
Gelegenheid voor stil gebed 

 
Votum en groet 
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Zingen: Psalm 42: 1 (OB) 
 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw naam verhogen? 
 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 42: 2 (OB) 

 
'k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 

Tot mijn spijze, dag en nacht; 

Daar mij spotters durven vragen: 
"Waar is God, dien gij verwacht?" 

Mijn benauwde ziel versmelt, 
Als zij zich voor ogen stelt, 

Hoe ik onder stem en snaren, 
Feest hield met Gods blijde scharen. 

 

Gebed 

 
Lezing uit de Bijbel: Psalm 42 en 43 
 
Zingen: Psalm 42: 3 en 5 (OB) 
 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 

Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 

Want ik zal Zijn naam nog loven. 
 

Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 

'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 

Tot den God mijns levens heffen. 



Verkondiging 
 

Zingen: Psalm 43: 4 en 5 (NB) 
 

Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 

en eind’loos mij verblijdt. 
 

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op 's Heren welbehagen. 

Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 

mijn redder is de Heer. 

 
Dankgebed 
 
Zingen: Lied 299 (Bundel Weerklank) 
 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, 

op aarde, zoals ook in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij aan anderen vergeven; 

en leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. 
Amen. 

 
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 - De Herberg. Missionair-diaconaal centrum om tot rust te komen. 

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 in Peru zendingswerk doen. 

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

QR-code hiernaast te scannen. De derde mo-

gelijkheid is het geld over te maken naar re-
kening NL80 INGB 0658 4602 85 t.n.v. Pro-
testantse Gemeente te Bussum. Vermeld 
daarbij ‘Sion’ en de bestemming. 
 
 

 

Agenda

 
Donderdag 22 april   Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur. 

 

Zondag 25 april   Om 8.55 uur is er geen dienst en om 17.00 uur hoopt 
voor te gaan ds. J.E. de Groot uit Ede.  
U bent van harte welkom! 

 

NB: Het is weer mogelijk om met maximaal 30 personen in de diensten 

aanwezig te zijn. Ook zal er door vier voorzangers gezongen mogen worden. 

Ineke Mauritz verzorgt de coördinatie van de zangrij. Zangers kunnen zich 

bij haar aanmelden tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de dienst. Haar 

telefoonnummer is 06-53241774 en e-mailadres Mauritzineke@gmail.com. 
 

 
 Aan onze gasten 

 
Fijn dat u naar deze dienst gekomen bent. 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. Op 

de tafel in de hal van de kerk ligt een folder over geloofsgemeenschap Sion 

en ons kerkblad Ontmoeting. Neemt u deze gerust mee.  

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. 


