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VOORBEREIDING

Muziek
Welkom door de ouderling van dienst (kaarsen worden aangestoken)

Aanvangslied: LB 275

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4 Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Stilte

Bemoediging en groet

Inleiding

Kyriegebed met gezongen kyrie: LB 301k

Glorialied: LB 302: 1

God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.
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SCHRIFT

Gebed: LB 302: 4

O Heil’ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

Lezing OT: Psalm 23
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Lied: LB 23c

1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom – 
en niets dat mij ontbreekt.

2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3 Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.  

4 Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar.

5 Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.  

Evangelielezing: Johannes 6: 30- 35 en 54-58
Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u ge-
loven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals
geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’ Maar Jezus zei:



3

‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader;
hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel
en dat leven geeft aan de wereld.’ ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. ‘Ik ben het
brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij
gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

‘Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit
de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn
lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij ge-
zonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de
hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit
brood eet zal eeuwig leven.’

Lied: Eet dit brood, drink de wijn

Lezing NT: Handelingen 2: 43-47
De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen
die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten
al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwa-
men ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten
hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst
bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Lied: LB 339a
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Overdenking

Muziek 

Lied: LB 833

Gebeden

TAFEL

Nodiging

Tafelgebed: LB 403d

Voorganger )
Refrein: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, ) 3x

wij zegenen U! )
Voorganger
Allen: Hij, licht uit licht, woord van den beginne,

Jezus Messias!
Voorganger
Allen: Hij, ware herder, woord van den beginne,

Jezus Messias!
Voorganger
Allen: Hij, Lam van God, brood uit de hemel,

Jezus Messias!
Voorganger
Refrein

Woorden voorafgaande aan het delen

Dankgebed
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Wegzending en zegen

Slotlied: LB 417
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Eet van het brood

Eet van het brood,
het lichaam van de Heer.
Denk aan zijn dood
telkens weer.

Als wij samen eten,
blijft geen mens alleen,
want in Jezus’ lichaam
zijn wij één.

Drink van de wijn
en denk aan Jezus’ bloed
dat ons vergeeft
en leven doet.

Als wij samen drinken,
blijft geen mens alleen,
want in Jezus’ lichaam
zijn wij één.

Neem brood en wijn
en als je drinkt en eet,
dank dan de Heer
voor wat Hij deed.

Samen om de tafel
blijft geen mens alleen,
want in Jezus’ lichaam
zijn wij één.

Rikkert Zuiderveld
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