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Zondagsbrief 
 
Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van 
de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij 

groot zijn tot aan de einden van de aarde. Micha 5: 3 
 

  

 Hartelijk welkom in deze dienst van geloofsgemeenschap Sion! 
 

voorganger: ds. R.W. van Mourik uit Alblasserdam 
organist: Frank van Zuidam 

 
Voorzang: Lied 64: 1, 3 en 5 (bundel Weerklank) 

 
Laat ons niet langer vrezen 
voor oordeel, nood of pijn: 
als God voor ons zal wezen, 

wie zal ons tegen zijn? 
Hij, die zijn Zoon niet spaarde, 

in Hem verzoening geeft, 
schenkt met Hem in genade 

wat ieder nodig heeft. 
 

Hij bidt, ten troon verheven 
aan Vaders rechterhand, 

voor wie Hem zijn gegeven: 
wij houden door Hem stand. 

Niets kan ons van Hem scheiden, 
verdrukking noch gevaar, 

vervolging, nood noch leiden, 
geen honger en geen zwaard. 

Wij zullen er van spreken 
met zekerheid steeds weer: 

Gods liefde is gebleken 
in Christus, onze Heer. 

Niets kan ons haar ontroven, 
geen macht hoe hoog, hoe groot. 

Zij gaat de tijd te boven, 
het leven en de dood. 

 
Gelegenheid voor stil gebed 
 
Votum en groet 
 
 
  

21-5-2023 
 17:00 uur 



Zingen: Psalm 3: 2 en 4 (oude berijming) 
 

Maar, trouwe God, Gij zijt 
het schild, dat mij bevrijdt, 

mijn eer, mijn vast betrouwen; 
op U vest ik het oog; 

Gij heft mijn hoofd omhoog, 
en doet m' Uw gunst aanschouwen. 

'k Riep God niet vrucht'loos aan; 
Hij wil mij niet versmaân. 
In al mijn tegenheden; 
Hij zag van Sion neer, 

de woonplaats van Zijn eer, 
en hoorde mijn gebeden. 

Sta op, verlos mij, HEER. 
Gij hebt, o God, weleer 

getoond voor mij te waken, 
mijn haters onderdrukt, 
en mij 't gevaar ontrukt; 

Gij sloegt hen op de kaken, 
verbrekend onverwacht 

hun tanden door Uw macht; 
'k heb d' overhand verkregen! 

Gij, HEER, alleen, Gij zijt 
verwinnaar in den strijd, 

en geeft Uw volk den zegen. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 123: 1 (bundel Weerklank) 
 

Ik sla naar U, die in de hemel zit, 
mijn ogen op en bid. 

Zoals een knecht zijn meester aan blijft kijken 
tot die zijn gunst laat blijken, 

zoals een dienstmaagd met haar blik blijft smeken 
om een welwillend teken, 

zo richten wij verwachtingsvol ons oog 
naar onze God omhoog. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Hebreeën 2 
 
Zingen: Psalm 8: 1, 3 en 4 (bundel Weerklank) 
 

HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven – 

machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 
Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen, 

de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 

Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 

Gij doet hem heersen over zee en land, 
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand. 



 
Verkondiging Tekst: Hebreeën 2: 9a 
 
Zingen: Psalm 45: 1 (oude berijming) 
 

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,  
zal 't schoonste lied van enen Koning zingen,  

terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft,  
is z' als de pen van een, die vaardig schrijft.  

Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, 
gaat al het schoon der mensen ver te boven;  

genâ is op uw lippen uitgestort, 
dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt. 

 
Gebed 
 
Aanbeveling collectes 
 
Zingen: Lied 189: 1, 2, 3 en 6 (bundel Weerklank) – staande 
 

1. Kroon hem met koningskroon 
het godslam op zijn troon! 
Het hemels loflied overwint 

in lofzang voor de Zoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van hem die voor mij stierf. 

Ik prijs Hem als mijn eeuw’ge vorst 
die ’t heil voor mij verwierf! 

2. Kroon Hem, de Zoon van God 
gezeten op zijn troon! 

En elk die volgt, waar Hij eens ging, 
kroont Hem als mensenzoon. 

Die onze nood begreep, 
de last die ons bezwaart; 

en alle schuld gedragen heeft. 
Tot rust komt heel de aard’. 

 
3. Kroon Hem, de levensvorst 

Hij overwon het graf. 
Verrezen is Hij, glorieus 
die ons het leven gaf. 

Wij zingen nu voor Hem 
die stierf en hoog verrees, 

de dood versloeg en leven geeft 
en zo Gods kracht bewees. 

6. Kroon Hem, de hemelheer, 
de schepper van elk ding! 

Kroon Hem tot koning, die de naam 
van levensvorst ontving. 

Ik geef u alle eer, 
mijn lied is u gewijd, 

die stierf en leeft en koning is 
in alle eeuwigheid. 

 
Zegen 
 
 
  Collecten en zendingsbus (bij de uitgang) 

1e collecte - Kinderen in nood. Deze stichting zamelt goederen en fondsen 
in om hulp te verlenen aan kinderen die zich in een noodsituatie bevinden 
dan wel aan instellingen van kinderen, waar deze kinderen of instellingen 
zich dan ook bevinden. 



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).  
 
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 het collectedoel. 
 
 
 Aan onze gasten 

 
Fijn dat u deze dienst mee beleefd hebt. 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. In 
de hal van de kerk ligt 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 
Ontmoeting en/of de Zondagsbrief per mail toegestuurd te krijgen, kunt u 
dat melden aan onze secretaris Jan Mauritz: secretaris.sion@gmail.com. 
 

Agenda
 

Zondag 28 mei Op 1e Pinksterdag hoopt om 17.00 uur voor te 
gaan onze predikant ds. Leendert 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     
  


	Hartelijk welkom in deze dienst van geloofsgemeenschap Sion!
	Voorzang: Lied 64: 1, 3 en 5 (bundel Weerklank)
	Collecten en zendingsbus (bij de uitgang)
	Aan onze gasten
	Contactpersonen

