
voorganger: ds. Johan Meijer

pianist: Lex Griffioen

met medewerking van: 

• het Gospelkoor Chanoeka uit Hengelo 
onder leiding van Bertus van 't Foort

• leden van de jeugddienstcommissie



voor de dienst zingt het koor: Going to see the King

welkom en aansteken van de Paaskaars 

eerste lied In de veelheid van geluiden

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord dat ons verblijdt.

En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee. 

openingswoorden en gebed 

korte uitleg over jaarthema 'loven en bidden' en over de muziekstijlen die
het koor zingt vandaag

koor Christ is Risen

Bijbellezing Matteüs 6: 5-13 
 
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de 
synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. 
Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden,
trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het 
verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor 
belonen.



Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de 
heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord 
zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig 
hebben, nog vóór jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig 
hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad.

lied O Heer, die onze Vader zijt

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid
en laat ons hart, door U geleid
met liefde zijn vervuld.

O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas
en in hun midden stond.

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisterenis.
Neem van ons hart de vrees, de lust
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is. 

uitleg over aanbidding in allerlei religies aan de hand van filmpjes

koor Cover the Earth

dankgebed en voorbeden



koor  Sweet Jesus

collecte

slotlied Ga met God

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.

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. 

zegen met gesproken Amen

koor The Happy Song 

Iedereen is van harte welkom om na de dienst nog iets te drinken in de 
Potkamp. 


