
Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom 
Liturgie voor zondag 7 februari 2021 

Voorganger: Ds. Willem Vermeulen, Bergen op Zoom 
Lector: Wim van Sluijs 

Organist: dhr. Martijn Pieterman 
Zang: Ineke en Wim van Sluijs 

 
  
Orgelspel voor de dienst: Praeludium G-dur BuxWV 147 (Buxtehude). 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Intochtslied: gezang 863 : 1 + 4. (Nu laat ons God de Here) 

1. Nu laat ons God de Here 
dankzeggen en Hem eren, 
dankzeggen en Hem eren, 
die wij van Hem ontvingen. 
 

4. Hij heeft aan ons vergeven 
de schuld en schenkt ons leven. 
Bij U, o God, bezitten 
wij schatten ongeweten. 
 

Begroeting 
Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
gemeente: amen. 
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden, 
gemeente: en laat ons weer in vrede leven, 
voorganger: amen. 
 
Samenzang: gezang 863 : 5 + 6. (Wij bidden U, algoede) 

5. Wij bidden U, Algoede: 
wil altijd ons behoeden; 
de kleinen en de groten, 
houd ze in uw hart besloten. 
 

6. Bewaar ons in uw waarheid, 
geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen 
uw rijk, Heer, te beamen. 

 
Gebed, gelezen door Ingrid Bras (zwo) 
 
Samenzang / gloria: gezang 405 : 1 + 3. (heilig, heilig, heilig) 

1. Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig, 
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig, Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 



 
3. Heilig, heilig, heilig Gij gehuld in duister, 

Geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,  
één en al vuur en liefde en majesteit. 
 

Aandacht voor de kinderen. 
 
Orgelspelmeditatief. Adagio (KV 356) van Mozart.. 
 
Schriftlezing: spreuken 31 : 10 – 31. 
 
Samenzang: gezang 841 : 1, 2 + 4. (Wat zijn de goede vruchten) 

1. Wat zijn de goede vruchten,  
die groeien aan de Geest?  
De liefde en de vreugde,  
de vrede allermeest,  
geduld om te verdragen  
en goedertierenheid,  
geloof om veel te vragen,  
te vragen honderd-uit; 
 

2. geloof om veel te geven,  
te geven honderd-in,  
wij zullen leren leven van de verwondering:  
dit leven, deze aarde,  
de adem in en uit,  
het is van Gods genade  
en zijn lankmoedigheid. 
 

4. Maar wie zich door de hemel  
laat helpen uit de droom,  
die vindt de boom des levens,  
de messiaanse boom  
en als hij zich laat enten  
hier in dit aardse dal,  
dan rijpt hij in de lente  
tot hij vruchtdragen zal. 

 
Schriftlezing: Marcus 1 : 29 – 31. 

 

Samenzang: Gezang 513. (God heeft het eerste woord) 

1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne, 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 

2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 



3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden, 
in heel zijn rijk gehoord. 
 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde, 
oorsprong en doel en zin. 
 

Gedicht, gelezen door Marlies Blesgraaf (zwo) 
Als ik niet meer….. 
Als ik niet meer goed kan lopen, 
geef jij mij dan jouw arm? 
Als ik niet meer op verbetering durf hopen, 
maak jij mijn koude hart dan warm? 
Als ik stilsta op deze aarde, 
die maar jakkert en maar jaagt, 
geef jij mijn leven dan weer wat waarde, 
zodat mijn eenzaamheid vervaagt? 
Als ik schreeuw en huil van binnen 
laat jij mij dan niet alleen? 
Wil jij dan iets voor mij verzinnen, 
draag jij mij door die moeite heen? 
Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht, 
als in de diepte van het leven, 
liefde niet alleen met woorden wordt gezegd, 
maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven. 
 
Verkondiging 
 
Orgelmeditatief. 
 
Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon) 

1. In God de Vader op zijn troon  
geloven wij, en in de Zoon,  
uit God geboren voor de tijd  
Hem zij de macht, de majesteit! 
 
 

2. En in de Geest, die ons geleidt,  
geloven wij: dat er altijd  
een Trooster is, zacht als de wind,  
een sterke moeder bij haar kind. 
 

3. Lof zij de Vader, die ons schiep  
en licht uit nacht tevoorschijn riep.  
Lof zij de Zoon, die onze nood,  
ons kruis verdroeg en onze dood. 
 

4. Die onderging en overwon  
en als de zon ten hemel klom,  
die aan de dag treedt op zijn tijd  
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 
 



5. Lof zij de Geest die wereldwijd  
ons kerk maakt: Christus toegewijd  
tot wij, van alle kwaad bevrijd,  
God zien in alle eeuwigheid.  
Amen. 
 

 
Toelichting door Alison Jolley over het zwo-project en een filmpje. 
 
Inzameling 
 
Samenzang psalm 146 : 4 + 5. (Aan wie hongert geeft Hij spijze) 

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft den gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
 

5. Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in 't verderf. 
Eeuwig Koning is de Heer ! 
Sion, zing uw God ter eer ! 
 

 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
 
Slotgebed 
 
Slotlied: gezang 969. (In Christus is noch west noch oost) 

1. In Christus is noch west nog oost 
In Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost 
de wereld in zijn woord. 
 

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 

 Geliefden, sluit u dan aaneen, 
Vanwaar en wie ge ook zijt; 
Als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd 
 

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoor de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 

 



Heenzending en zegen 
 
Orgelspel na de dienst: Praeludium und Fuge D-dur BuxWV 139 (Buxtehude). 

 


