
 

Zondagsbrief 
Wees daarom geduldig, (…) tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer 
verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat 

het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn 
en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. 

Jakobus 5: 7 en 8 
 
 
  

Hartelijk welkom in de erediensten van geloofsgemeenschap Sion! 
 

Voorganger: 
Organist: 

dr. W.H.Th. Moehn uit Hilversum 
Frank van Zuidam 

 

 
 
 Orde van dienst 

 

Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Lied 434 (Bundel Weerklank) 
 

Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 

word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 

Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 

uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 

 
Gelegenheid voor stil gebed 
 
Votum en groet 
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Psalm 23: 1 (OB) 
 

De God des heils wil mij ten Herder wezen; 
'k heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 

Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 

Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 
in 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Psalm 40: 5 (OB) 
 

Uw heilleer wordt door mij alom verbreid; 
'k bedwing mijn tong en lippen niet; 
Gij weet het, HEER, die alles ziet. 

Mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid; 
Uw waarheid doe ik horen; 

Uw heil, den mens beschoren, 
vloeit daaglijks uit mijn mond; 
Uw gunst, Uw trouw, Uw woord 

en Godsgeheimen, hoort 
Uw talrijk volk in 't rond. 

 
Gebed 
 
Lezing uit de Bijbel: Galaten 1 
 
Tekst voor de verkondiging: Galaten 1: 1 t/m 5 
 
Lied 493: 1 en 2 (Bundel Weerklank) 
 

O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 

 
Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 

vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 
op weg gaan met U mee. 

 
Verkondiging 



Psalm 22: 12 (OB) 
 

Gij, die God vreest, gij allen prijst den HEER; 
dat Jacobs zaad Zijn groten naam vereer'; 

ontzie Hem toch, o Israël, en leer 
vertrouwend wachten. 

Wie mij veracht', God wou mij niet verachten, 
noch oor noch oog 

van mijn verdrukking wenden; 
maar heeft verhoord, wanneer ik uit d' ellenden 

riep naar omhoog. 
Dankgebed 
 
Psalm 149: 1 (Bundel Weerklank) 
 

Halleluja! Laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 

Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 

Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 

Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

ZEGEN 
 

Wilhelmus 1 en 6 
 

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 

ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 
 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 

uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 
 

Collecten en zendingsbus  

1e collecte - Hospice C’est La Vie-Huis ’t Gooi. Biedt in de laatste fase 
van het leven ondersteuning aan ongeneeslijk zieken en hun naasten. Ruim-
te wordt gegeven om je bezig te houden met wat alle betrokkenen belang-
rijk is in deze moeilijke tijd. 
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 zen-
dingswerk doen. 

 
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 NL80 INGB 0658 4602 85 
t.n.v. Protestantse Gemeente te Bussum. Vermeld 
daarbij ‘Sion’ en de bestemming. 
 

Agenda
 

Zondag 9 mei   Om 8.55 uur is er geen dienst. In de dienst om 17.00 uur 
hoopt voor te gaan ds. R.R. Eisinga uit Gorinchem. 
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. 
 
 
 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 
 
 
 Aan onze gasten 

 
Fijn dat u naar deze dienst gekomen bent. Wilt u meer weten over het chris-
telijk 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. 
Wilt u deze eredienst nog eens beluisteren of heeft u een eredienst gemist? 
Vraagt u dan kosteloos een CD aan bij Wim Blanken, telefoon: 0294-413866 
of e-mail: wm.blanken@hetnet.nl. Als u er prijs op stelt ons kerkblad Ont-
moeting en/of de zondagsbrief per mail toegestuurd te krijgen, kunt u dat 
melden aan onze secretaris Jan Mauritz: secretaris.sion@gmail.com. 
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