Protestantse Gemeente van Bussum
Spieghelkerk | Nwe ’s-Gravelandseweg 34
geloofsgemeenschapsion.nl | 035-6912406

Zondagsbrief

18 juli 2021
17.00 uur

Wie in de zomer verzamelt, is een verstandige zoon, wie in de oogsttijd diep
slaapt, is een zoon die beschaamd maakt. - Spreuken 10:5

Hartelijk welkom in deze eredienst van geloofsgemeenschap Sion!
Voorganger:
Organist:

ds. G.J. van Meijeren uit 's-Graveland
Wim Lustig

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Voorzang: Lied 515: 1 en 2 (Bundel Weerklank)
Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij god'lijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

Gelegenheid voor stil gebed
Votum en groet
Psalm 105: 1 en 2 (OB)
Looft, looft, verheugd den Heer' der heren;
aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren.
Doet Zijne glorierijke daan
alom den volkeren verstaan,
en spreekt, met aandacht en ontzag,
van Zijne wond'ren dag aan dag.

Juicht elk om strijd met blijde galmen;
zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen!
Beroemt u in Zijn heil'gen Naam;
dat die Hem zoeken, nu te zaam
hun hart verenen tot Zijn eer,
en zich verblijden in den Heer'!
Geloofsbelijdenis
Psalm 105: 5 en 24 (OB)
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.
Die gunst heeft God Zijn volk bewezen,
opdat het altoos Hem zou vrezen,
Zijn wet betrachten, en voortaan
volstandig op Zijn wegen gaan.
Men roem' dan d' Oppermajesteit
om zoveel gunst, in eeuwigheid.
Gebed
Schriftlezing: Genesis 12: 10 t/m 20
Psalm 119: 13 en 14 (NB)
Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.
Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.
Verkondiging

Psalm 32: 3 en 4 (NB)
Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al uw beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied'ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.
Zo spreekt de HEER: “Mijn weg zal Ik u wijzen,
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft.”
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheugt u in den HEER te allen tijd!
Dankgebed
Gezang 305: 1 en 2 (Liedboek voor de kerken)
Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn / en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil / te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd / en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht, / opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
Zegen

Collecten en zendingsbus
1e collecte - De Herberg. Bestemd voor missionair-diaconaal centrum De
Herberg in Oosterbeek, waar mensen tot rust kunnen 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 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 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 25 juli

Hoopt om 17.00 uur ds. A.D. van den Bos uit Hilversum voor te gaan. U bent van harte welkom!

Contactpersonen geloofsgemeenschap Sion
Voorzitter: dhr. H. Nagel
035-6947347
Pastoraat: ds. L.W. van der Sluijs 033-2571914
Secretaris: dhr. J. Mauritz
035-6932847

henk.nagel@kpnmail.nl
lwvandersluijs@solconmail.nl
secretaris.sion@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 het
kerkblad en/of de zondagsbrief per mail toegestuurd te krijgen, kunt u dat
melden aan onze secretaris Jan Mauritz: secretaris.sion@gmail.com.

