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Zondagsbrief 
 

Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet 

naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is 

namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, 

maar de HEERE ziet het hart aan. 1 Samuël 16: 7 

 
  

 Hartelijk welkom in deze dienst van geloofsgemeenschap Sion! 

voorganger: ds. W.J. Gorissen uit Voorthuizen 
organist: Frank van Zuidam 

 

Voorzang: Lied 429: 1 (bundel Weerklank) 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

 
Gelegenheid voor stil gebed 

 

Votum en groet 

 
Zingen: Psalm 105: 1 en 2 (oude berijming) 
 

Looft, looft, verheugd den HEER der Heren; 
Aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren. 

Doet Zijne glorierijke daân 
Alom den volkeren verstaan, 

En spreekt, met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond'ren dag aan dag. 
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 Juicht elk om strijd met blijde galmen; 
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen! 

Beroemt u in Zijn heil'ge Naam; 
Dat die Hem zoeken, nu te zaam 
Hun hart verenen tot Zijn eer,  
En zich verblijden in den HEER! 

 
Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Psalm  95: 1 en 3 (nieuwe berijming) 
 

Steekt nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 

Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden. 

 
Komt, werpen wij ons voor den Heer 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 

Zijn hand zal ons als schapen leiden. 
 
Gebed 

 

Schriftlezing: Johannes 17: 1-14 
 
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 (oude berijming) 
 

Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 

'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij , zachte harp, gij schelle luit, 

Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 

En met gezang mijn God genaken. 
 

Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 

Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heem'len uitgebreid. 

Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 

Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 



 
Verkondiging. Tekst: Johannes 17:1-5; thema: Het gebed des Heeren 
 
Zingen: Lied 419: 1 en 2 (bundel Weerklank) 
 

Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 

 
Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d’uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 
 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen: Gezang E: 9 en 10 – staande 
 

Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER,  
Uw is de kracht, Uw is al d' eer! 
U, die ons helpen wilt en kunt, 
Die in Uw Zoon verhoring gunt,  

Die door Uw Geest ons troost en leidt,  
U zij de lof in eeuwigheid. 

 
Ja, Amen, trouwe Vader, ja;  
Wij maken staat op Uw genâ!  
Ons hart, o God, die alles ziet, 

Veroordeelt ons in 't naad'ren niet; 
Het zegt, daar G' op ons bidden let,  

Gelovig ’Amen’ op 't gebed. 
 

Zegen 

 
  



 
  Collecten en zendingsbus (bij de uitgang) 

1e collecte – Noodhulp Griekenland, bestemd voor opvang van gestrande 

vluchtelingen. 

2e collecte - Het werk in de geloofsgemeenschap Sion.  
 

Zendingsbus - De opbrengst van de zendingsbus bij de uitgang van de kerk 

is bestemd voor werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). De 

Geloofsgemeenschap Sion ondersteunt het werk van Matthijs en Rosa Geluk, 

die sinds 2016 met hun vier kinderen in Peru wonen en daar zendingswerk 

doen. 

 

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 maken naar 

rekening NL80 INGB 0658 4602 85 

t.n.v. Protestantse Gemeente te Bussum. 

Vermeld daarbij ‘Sion’ en de bestemming. 

 

 

 

 

 

Agenda

Zondag 27 juni hoopt om 17.00 uur voor te gaan om onze Bijstand 
in het pastoraat ds. L.W. van der Sluijs. 

 

 

 Contactpersonen  

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

  


