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thema : van U is de toekomst 
  
orgelspel 
 
welkom 
de paaskaars wordt aangestoken 
 
zingen Ps. 136 : 1, 12, 13   
 
we worden stil voor God 
bemoediging en groet 
 
inleiding op het thema 
 
lied onze Vader verborgen (H. Oosterhuis) 
Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 
 
waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
 
Van U is de toekomst 
kome wat komt. 
 
gebed 
 
moment voor de kinderen 
 
lied Reyer “verleden, heden, toekomst’    
Eeuwige Vader, altijd goed voor mij 
Dat is wie U bent en wie U zult zijn 
Machtige maker, die al mijn wegen leidt 
Dat is wie U bent en wie U zult zijn 
Grote Verlosser, U die mij bevrijdt 

Dat is wie U bent en wie U zult zijn 
Trouwe Beschermer, U die voor mij strijdt 
Dat is wie U bent en wie U zult zijn 
Verleden, heden, toekomst, dit is mijn lied 
Verleden, heden, toekomst, U verandert niet 
Goede Genezer, trooster in de pijn 
Dat is wie U bent en wie U zult zijn 
Alfa Omega, begin en het eind 
Dat is wie U bent en wie U zult zijn 
Verleden, heden, toekomst... 
U heeft het beste met mij voor 
U bent een goede Vader 
Verleden, heden, toekomst... 
 
schriftlezing Exodus 16 : 1-7  
 
zingen lied 913 : 1, 3, 4   
 
schriftlezing Matth. 6 : 9 -13  
( uit de ‘Bijbel in gewone taal’) 
 
lied 1005 : 1, 2, 4, 5   
 
verkondiging : “brief aan mijn kleinkind”  
 
lied ‘toekomst vol van hoop’  (Sela)  
- Chr. Koor Jigdaljahu 
 
gebeden 
lied 1006 ‘onze Vader’  
 
inzameling van de gaven  
diaconie voor Leger des Heils (QR-code) 
 
zingen lied 885   
 
zegen 
 
mededelingen  
 
orgelspel 
inzameling van de gaven 
voor de Ontmoetingskerk (QR-code)  
 
 
 
 


