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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:   ‘De schapen luisteren naar een stem’ (AWN III, 12) 

De schapen luisteren naar een stem:  

Zij kennen hem uit duizenden,  

de stem van de herder,  
een stem die roept,  

een woord dat leidt,  

wie luistert raakt de weg niet kwijt.  
De schapen luist'ren naar een stem:  

De stem van de herder.  

  
De mensen leven van het woord,  

het woord van de herder.  

't Is een kompas, het leidt hen voort,  
het woord van de herder.  

En wie dat woord voorgoed verstaat,  

weet dat het niet verloren gaat.  
De mensen leven van een woord,  

het woord van de herder.  

  
Het woord wordt uitgedeeld als brood,  

het woord van de herder.  

Het gaat door liefde heen en nood,  
het woord van de herder.  

Het woord draagt een geheimenis  

dat God de goede herder is!  
Het woord wordt uitgedeeld als brood,  

het woord van de herder.  

 
Gebed 

 
We lezen Johannes 6 : 11-15, 30-40, 52-59 

 

Uitleg voor de kinderen 
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Zingen:          ‘Zoek eerst het koninkrijk’ 

Zoekt eerst het koninkrijk van God,  
en zijn gerechtigheid.  

En dit allen krijgt u bovendien.   

Hallelu, halleluja.  
  

Men kan niet leven van brood alleen,  

maar van ieder woord  
dat door de Heer gesproken wordt.   

Hallelu, halleluja.  

  
Bidt en u zal gegeven zijn,  

zoekt en gij zult Hem zien.  

Klopt en de deur zal voor u open gaan.   

Hallelu, halleluja.  

  

Halleluja, halleluja,  
halleluja, hallelu, halleluja.  

Halleluja, halleluja,  

hallelujah, hallelu, halleluja.  
 

Verkondiging 

 
Gebed 

 

Mededeling diakenen 
 

Zingen:          Psalm 121 (The Psalm Project) 

Ik sla mijn ogen op en zie,  
de hoge bergen aan.  

Waar komt mijn hulp vandaan?  

  
Mijn wank’le voeten zet Hij vast,  

als ik geen uitkomst zie.  

Waar komt mijn hulp vandaan?  
  

Mijn hulp is van de Here,  

die alles heeft geschapen.  
  

De Heer ziet heel je leven aan,  

iedere dag en nacht  
houdt Hij voor jou de wacht.  

  
Waar komt mijn hulp vandaan?  

Mijn hulp is van de Heer. 

 
Zegen 


