
 

Zondagsbrief 
Komt tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria 's kind. 

Gezang 122: 1 (Liedboek voor de kerken) 
 

 
  

Hartelijk welkom in deze eredienst van geloofsgemeenschap Sion! 
 

Voorganger: 
Organist: 

ds. W.G. van den Top uit Ede 
Wim Lustig 

 
 
 Orde van de dienst 

 

Voorzang: Lied 113: 1 en 3 (Bundel Weerklank) 
 

O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 

herstel het van ellende weer 
zodat het looft uw naam, o Heer. 

Wees blij, wees blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit, 

O Adonai, die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht! 

Wees blij, wees blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
Gelegenheid voor stil gebed 
 
Votum en groet 

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



Zingen: Psalm 145: 1 (NB) 
 

O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 

Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 105: 1 (OB) 
 

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. 

 
Gebed 
 
Lezingen uit de Bijbel: Psalm 80 en Jesaja 9: 1 t/m 6 
 
Zingen: Psalm 85: 1 en 4 (NB) 
 

Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 

De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 

Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 

God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 

 
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 

liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 

zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 
Verkondiging met als thema: Licht in het donker, kerntekst: Psalm 80: 4 
 
  



Zingen: Psalm 80: 9 en 11 (OB) 
 
Keer weer, o God der legermachten, 
tot ons, die op Uw bijstand wachten. 

Zie uit den hogen hemel neer, 
herstel Uw wijnstok als weleer, 

den stam ter liefd' Uws Zoons geplant, 
dien Gij gesterkt hebt door Uw hand. 

Behoud ons, Heer' der legermachten, 
zo zullen w' ons voor afval wachten; 

zo knielen w' altoos voor U neer. 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
van Uw vertroostend aangezicht. 

 
Dankgebed 
 
Slotzang (staande): Lied 112 (Bundel Weerklank) 
 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, Uw tempel zijn. 

O Gij, Wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met Uw heil'ge gloed. 

Kom met Uw zachte glans doordringen, 
o Zon van liefde, mijn gemoed! 

 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart Uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in Uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik Uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Zegen 
 
 

Agenda
 

Zondag 5 december   Hoopt om 17.00 uur ds. W.H.B. ten Voorde uit 
Nunspeet voor te gaan (voorbereiding Heilig 
Avondmaal). U bent van harte welkom! 

 
 
 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 - Bussumbreed diaconaal project t.b.v. Moldavië. Het is de laat-
ste keer dit jaar dat er gecollecteerd wordt voor het Bussumbrede project in 
Cobilea, Moldavië. Zo langzamerhand is wel bekend welke activiteiten hier-
voor gehouden zijn. Ook volgend jaar blijven we u informeren over acties 
die gehouden zullen worden en resultaten die geboekt zijn. Dit allemaal om 
onze medemens in Moldavië een beter bestaan te kunnen bieden en dan 
voor Bussum speciaal de plaats Cobilea. We bemerken dat het project ook 
bij u leeft, gezien de collecte opbrengsten.De winter staat weer voor de deur 
en het wordt dan bar koud in Moldavië. Dus brandhout, voedselpakketten en 
warme kleding is allemaal weer erg welkom. Steunt u ons hierbij met een 
financiële bijdrage? Van harte aanbevolen. 
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 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.  
Protestantse Gemeente te Bussum.  
Vermeld daarbij ‘Sion’ en de bestemming.            
 

 
 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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