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Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Psalm 23: 4

Hartelijk welkom in deze dienst van geloofsgemeenschap Sion!

voorganger:
organist:

ds. L.W. van der Sluijs
Frank van Zuidam

Voorzang: Psalm 145: 3 (nieuwe berijming)
Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven ,Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeen en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.
Gelegenheid voor stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 468: 1 en 3 (bundel Weerklank)
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 304: 1 (bundel Weerklank)
Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in kracht,
die de hemel en de aarde
door zijn woord heeft voortgebracht;
die de mens als kroon der schepping
naar zijn beeld geschapen heeft
en voortdurend door zijn almacht
alles draagt en aanzien geeft.
Gedenken overledenen

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en willen we de drie
gemeenteleden herdenken die dit jaar zijn overleden:
- Jacob Opdam, 2 december 2020, 89 jaar
- Hermina Wilhelmina Opdam-van Lunteren, 9 februari 2021, 90 jaar
- Gijsberta Maaike Minuskus-de Jong, 27 juni 2021, 83 jaar

Zingen: Psalm 103: 5 (nieuwe berijming)
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
Gebed
Schriftlezing: Deuteronomium 32: 7-12
Zingen: Psalm 74: 2 (oude berijming)
Herdenk de trouw, aan ons voorheen betoond;
denk aan Uw volk, door U van ouds verkregen;
denk aan Uw erf, het voorwerp van Uw zegen;
aan Sions berg waar G' eertijds hebt gewoond.
Schriftlezing: Handelingen 17: 22-31

Zingen: Psalm 27: 7 (oude berijming)
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op de HEER, godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER.
Verkondiging. Thema: God is geen Onbekende
Zingen: Psalm 73: 12 (oude berijming)
'k Zal dan gedurig bij U zijn,
in al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
o God, mijn heil, mijn toeverlaat;
en mij, hiertoe door U bereid,
opnemen in Uw heerlijkheid.
Gebed
Zingen: Psalm 146: 1 (nieuwe berijming) – staande
Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.
Zegen

Collecten en zendingsbus (bij de uitgang)
1e collecte – Pastoraat bij rouw. Een luisterend oor, een vriendelijk woord,
een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de
kerk is een belangrijk onderdeel van gemeentezijn.
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 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.

Reis Kenia
Ik hoop morgen 22 november met Anton Verstoep en een groep van 12
mensen naar Kenia te reizen. Wij gaan daar mooie dingen van het land zien
maar ook diverse projecten bezoeken. Tevens gaan we daar een dag helpen
met het bouwen van een eenvoudige kerk. Wij bezoeken diverse projecten
en willen daar een bedrag voor ondersteuning achterlaten. De diaconie heeft
voor deze projecten een bedrag van 2500 euro beschikbaar gesteld,
waarvoor we heel dankbaar zijn. Ter zijner tijd hoop ik u hier meer over te
vertellen in ons kerkblad Ontmoeting.
Met vriendelijke groet, Henk Nagel
Agenda
Zondag 28 nov.

hoopt om 17.00 uur voor te gaan om ds. W.G. van
den Top uit Ede.

De voor a.s. dinsdag geplande Bijbelkringavond gaat niet door vanwege de
nieuwe coronarichtlijnen.
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