
Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom 
Zondag 03 januari 2021     10.00 uur 

 Mmv 
Helma van Balen, lector 

Paulien Honkoop, jeugdwerker en lector 
dhr. Piet de Kam, organist 

 
Wim Lolkema en ds. Willem Vermeulen, voorgangers 

Eline en Katelijn Vooijs, zang en muziek 
Ineke & Gerard de Vries, zang 

  
THEMA: Zoekers worden zieners. 

  
  
Orgelspel 
  
Welkom namens de kerkenraad; mededelingen 
We gaan staan en zijn een moment stil voor God. 
  
Aanvangslied: Psalm 122: 1 

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!’ 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 

  
Voorbereiding                                                                                                           
Voorganger  :  In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
ALLEN            :  AMEN 
Voorganger :   Onze hulp is in de Naam van de Heer                                                                                
ALLEN            :  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger :   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
ALLEN            :  en doe ons weer in vrede leven. 
Voorganger  :  AMEN. 
We gaan zitten. 
  
Lied 288  

1. 
 
 
 
 
 

Goede morgen, welkom allemaal.  
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.  
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn.  
Alles mag er zijn 
 
 



2. God ik vraag U, kom in onze kring.  
Wees er bij , wanneer ik bid en zing.  
Ik met mijn en U met uw verhaal,  
Verteld in mensentaal. 

Gebed                                                                                                                       
Zang en pianospel van Eline en Katelijn: Omarm me (Bløf) 
  
Presentatie van en door Paulien Honkoop, kerkelijk medewerker                                
-Haar eigen tekst: Als ik nu aan u en aan jou vraag… 
-Masaka Kids: Africana Dancing to Jerusalema 
  
Aandacht voor de kinderen thuis                                                                                
Orgelspel één maal: Wij gaan voor even uit elkaar… 
  
Eerste Schriftlezing: Jesaja 60: 1 t/m 6 - gelezen door HELMA     
                           
Viool- en pianospel door Katelijn en Eline: To Build a Home 
  
Tweede Schriftlezing: Matthéüs 2: 1 t/m 12 – gelezen door PAULIEN                 
   
Lied 520 

1. De wijzen, de wijzen 
Die gingen samen reizen 
Vertrouwend op een Koningsster 
Zij wisten niet hoe ver. 
 

4. Herodes, hij hoorde 
Verschrikt naar deze woorden. 
'Een koningskind bij mij in huis? 
U bent beslist abuis.' 
 

6. Zij hebben gevonden, 
Het kind door God gezonden 
Dat koning en dat knecht wil zijn 
Voor ieder groot en klein. 
 

 
Overdenking                                                                                                             
Viool- en pianospel door Katelijn en  Eline 
Mary, Young and Fair - eigen arrangement 
  
Paulien komt in onze Gemeente werken! 
We vragen haar naar de geheimhouding en geven haar een zegen mee.        
                
Lied: 415: 1 en 2 

1. 
 
 
 

Zegen haar, Algoede,  
neem haar in uw hoede 
En verhef uw Aangezicht  
over haar en geef haar licht. 



 
2. 

  
Stort, op onze bede,  
in haar hart uw vrede, 
en vervul haar met de kracht  
van uw Geest bij dag en nacht. 

  
Gelukwens en welkom namens de kerkenraad 
  
We staan stil bij de collecten    
Gebeden en Onze Vader                                                                                             
  
We gaan staan. 
 
Ons slotlied (om naar te luisteren) is:  
Lied 416: 1,2 en 4 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
  
Wegzending en Zegen, gezongen AMEN (door Gerard & Ineke)                                                       
 
Orgelspel                       

 


