
Ontmoetingskerk Bergen op Zoom 
10 mei 2020 - 11.00 uur 

Motto: Uit de put en op pad! 
Mmv:  

dhr. Johan Heuseveldt, organist 
ds. Wim Lolkema, voorganger 
mw. Helma van Balen, lector   

Ruben en Leonie Wigman, zang en piano 
mw. Charlotte Verbraak, host voor ZOOM-contact 

 
 

Orgelspel 

Mededelingen 

We ZINGEN: Psalm 98: 1 en 4. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien hem heerlijk triomferen, 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde, 
bevrijdend heil en bindend recht, 
voor alle volkeren op aarde, 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
Laat alle zeeën, alle landen, 
hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 

 

Beginwoorden en Groet 

We ZINGEN: Komt laat ons vrolijk zingen…, 
verzen 1 en 2. 
Mel: De winter is vergangen 
 

 

 

  



 

Gebed, uitlopend op:  

Footprints in the Sand (Leona Lewis)  
door Leonie en Ruben 
 

 
 

 

Helma leest: Johannes 14: 1 t/m 12 (uit de Bijbel in Gewone Taal)  

Verbindende tekst… 

We luisteren naar: Elly en Rikkert: Groter 
groeien. 
(kort liedje, twee minuten) 

 
 

 

Gesprek via Zoom   

 

Ruben, Leonie en Wim zingen en spelen: Ga je mee?  

(Zitten of Opstaan van SGO, 3: 20) 

 

Een paar opmerkingen voor de grote mensen… 

Gebeden 

De Steen (Paul de Leeuw) door Leonie en Ruben 

 

Aandacht voor de collecten 

 

We ZINGEN: Lied 416: 1,2 en 4. 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. 
 
 

https://www.youtube.com/embed/dCsZNalcaXM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/SHcjp-WZLuk?feature=oembed


 
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 
 
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 
 

 

 

Zending en Zegen, gezongen Amen 

 

Orgelspel 

 

 

 

 


