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Thema: Brood uit de hemel 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 34: 1 en 4  
1. Ik loof de Heer altijd. 
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. 
Ja, ik beroem mij op de Heer 
en prijs zijn hoog beleid. 
Gods kleinen horen mij 
en zij verheugen zicht tezaam. 
Verhef met mij des Heren naam, 
zegen die en wees blij. 

4. Kom nader, zie en proef, 
Opdat men smake naar waardij 
des Heren goedheid. Zalig hij 
die veilig bij Hem toeft. 
Die thuis hoort in Gods kring, 
dien met ontzag zijn hoog bewind. 
Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt 
wacht u verzadiging. 

Stil gebed    
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria   

Openingsgebed 

Zingen  Lied 280: 1, 5 en 6  
1. De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

5. Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

6. Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Kaarsenlied 
1. Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal.  



Lezen   Johannes 6: 26-40 
door Mieke Wijnolts 

Zingen  Lied 653: 1, 2 en 7 
1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

2. Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 

7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Gebeden 

Viering heilig Avondmaal 

Zingen  Jezus Heer, levend brood - Taizé (3x) 
Jezus Heer, levend brood, 
al wie komt tot U krijgt nooit honger. 
Jezus Heer, opgestaan, 
wie vertrouwt op U krijgt nooit dorst. 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk 

Nodiging 

Tafelgebed  (DB - 18) 

Zingen  Lied 405: 4 
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

Onze Vader 

Vredegroet 

Delen brood en wijn 

Dankgebed   

Collecte  Kinderen komen terug uit de Oppas 



Slotlied   Lied 150a: 1, 2 en 4 
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

Wegzending en zegen 


