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Welkom en opening 

Zingen psalm 136 vers 1, 3, 23 en 26 

1 Looft den HEER, want Hij is goed; 

Looft Hem met een blij gemoed; 

Want Zijn gunst, alom verspreid, 

Zal bestaan in eeuwigheid. 

3 Looft der heren Opperheer; 

Buigt u need'rig voor Hem neer; 

Want Zijn gunst, alom verspreid, 

Zal bestaan in eeuwigheid. 

23 Die in onzen lagen stand, 

Ons genadig bood de hand; 

Want Zijn gunst, alom verspreid, 

Zal bestaan in eeuwigheid. 

26 Geeft den God des hemels eer; 

Lof zij aller scheps'len HEER; 

Want Zijn gunst, alom verspreid, 

Zal bestaan in eeuwigheid.

Gebed 

Uit de Bijbel: Johannes 6 vers 27 – 35  

27 Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in 

het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God 

de Vader verzegeld. 

28 Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van 

God mogen verrichten? 

29 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in 

Hem Die Hij gezonden heeft. 

30 Zij zeiden dan tegen Hem: Welk doet U dan, opdat wij het zien en U geloven? 

Wat voor werk verricht U? 

31 Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven 

is: Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. 

32 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u 

het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de 

hemel. 

33 Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld 

het leven geeft. 

34 Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood. 

35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; tot Mij komt, zal beslist 

geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. 

 

 

 



Zingen  

Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard' en hemel prijzen U, 

glorie voor uw naam. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont.  

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 

Lam van God, hoogste Heer,  

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 

Bijbelverhaal: De zaaier…  

 

Zingen psalm 105 vers 3 

Vraagt naar den HEER en Zijne sterkte, 

Naar Hem, die al uw heil bewerkte; 

Zoekt dagelijks Zijn aangezicht; 

Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, 

Aan Zijn doorluchte wonderdaân; 

En wilt Zijn straffen gadeslaan. 

Zingen  

Voor al uw goede gaven Heer, zij U de dank en eer. 

Wij danken U voor daag’lijks brood, kracht en gezondheid, Heer. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. Amen. 

 

 



Gedicht over de zaaier 

 

Er gaat een zaaier door het land, 

hij heeft veel zaadjes in zijn hand. 

En al die zaadjes bij elkaar, 

die strooit hij hier, die strooit hij daar. 

Maar ach, wat is dat jammer zeg, 

een vogel pikt ze van de weg. 

 

Er gaat een zaaier door het land, 

hij heeft veel zaadjes in zijn hand. 

Die zaadjes strooit hij om zich heen, 

ze vallen op de grond met steen. 

Op stenen groeien zaadjes niet, 

en ze gaan dood, zoals je ziet. 

 

Er gaat een zaaier door het land, 

hij heeft veel zaadjes in zijn hand. 

Hij gooit ze naast de distels neer, 

misschien groeien ze nu deze keer? 

De distels worden sterk en groot, 

‘t zaad krijgt geen licht en het gaat dood. 

 

Er gaat een zaaier door het land, 

hij heeft veel zaadjes in zijn hand. 

Hij strooit die zaadjes in het rond, 

ze vallen op de goede grond. 

Ze groeien uit, en kijk nu maar, 

het zaad dat wordt een korenaar! 

 

Het zaad is een verhaal van God, steeds weer. 

Valt dat in goede aarde neer? 

Ja, als jij Gods verhaal verstond, 

dan lijkt jouw hart op goede grond. 

Maar neem je niet Gods woorden aan, 

dán kan het zaad niet groeien gaan. 

Het brengt alleen veel vruchten voort, 

als jij Jezus’ woorden hoort. 



Zingen  

Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam 

die U ons noemt door sterren, zon en maan 

Hemel en aarde spreken wijd en zijd 

tonen het wonder van Uw heerlijkheid 

 

U komt ons Heer, in Christus tegemoet, 

U geeft ons Heer, verlossing door Zijn bloed 

U roept ons mensen in Uw heerlijkheid 

leven om Jezus' wil in eeuwigheid 

 

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn 

dat in ons zingt met eindeloos refrein 

Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan 

Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw 

naam 

 

Dankgebed 

 

Zingen psalm 121 vers 4 

De HEER zal u steeds gadeslaan, 

Opdat Hij in gevaar, 

Uw ziel voor ramp bewaar'; 

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 

En waar g' u heen moogt spoeden, 

Zal eeuwig u behoeden. 

 

 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!  

 

 



Kleurplaat 

 



 

 

 


