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‘Wat zit er in jouw mandje?’ 

Ds. Swager 

Mmv: samengesteld combo & Kidskoor 

 

Zingen voor de dienst: 

Als je bidt zal Hij je geven -  OTH 475 

Als je bidt zal Hij je geven 
Als je klopt aan de deur 
Zal Hij opendoen 
Als je zoekt dan zul je 't vinden 
Halleluja 

Halleluja, halleluja, halleluja 

Als je de Vader vraagt om een brood 
Geeft Hij je zeker nooit een steen 
Al je gebeden klein of groot 
heus Hij vergeet er niet één 

Als je bidt... 

Halleluja, halleluja, halleluja 

Als je Mijn Vader iets wilt vragen 
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen 
Ik ben met je alle dagen 
Ik ben dezelfde als toen 



Als je bidt.. 

Halleluja, halleluja, halleluja 

 

Een rivier vol van vrede -  Opw 88 

Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart! 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart! 
 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap in mijn hart! 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap in mijn hart! 

 
Ik heb lief als mijn Jezus, 
Ik heb lief als mijn Jezus, 
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart! 
Ik heb lief als mijn Jezus, 
Ik heb lief als mijn Jezus, 
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart! 
 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart! 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart! 

 

Welkom 

 

Intochtslied: 

Als een hert dat verlangt naar water – Opw 281 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 



U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Stil mijn ziel wees stil – Opw 717 

Stil mijn ziel wees stil, 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen. 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. 
 

God U bent mijn God...  
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer. 
De zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen. 

Ik rust in U alleen. 



10 woorden 

Bidden 

Roos & Fien 

Kidskoor: Van A tot Z 

 Ik wil vandaag alleen maar zingen 

 

Schriftlezing: Johannes 6: 1-15     (uit: Bijbel in gewone taal) 

Het wonder van het brood 

  
1 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea, dat ook wel het Meer van 
Tiberias genoemd wordt. 
2 Een grote groep mensen ging Jezus achterna. Want ze hadden gezien dat hij met zijn 
wonderen zieke mensen beter maakte. 
3 Toen ging Jezus een berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen. 
4 Het was vlak voor het Joodse Paasfeest. 
5 Jezus keek om zich heen. Toen hij zag dat er een grote groep mensen aan kwam, vroeg hij 
aan Filippus: ‘Waar kunnen we eten kopen voor al deze mensen?’ 
6 Jezus vroeg dat omdat hij wilde zien hoe Filippus zou reageren. Hij wist zelf al wat hij zou 
gaan doen. 
7 Filippus zei tegen Jezus: ‘Dat kan echt niet! We hebben veel te weinig geld om voor al deze 
mensen eten te kopen!’ 
8 Er kwam een andere leerling bij. Het was Andreas, de broer van Simon Petrus. Andreas zei: 
9 ‘Er is hier een jongen met vijf broden en twee vissen. Maar daar hebben we niets aan voor 
zo veel mensen.’ 
10 Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Laat alle mensen gaan zitten.’ Er was veel gras op die 
plaats. Iedereen ging zitten, het waren meer dan vijfduizend mensen. 
11 Jezus pakte het brood dat de jongen bij zich had, en dankte God voor het voedsel. Daarna 
begon hij het brood uit te delen. Met de vis deed hij hetzelfde. En de mensen konden zo veel 
eten als ze wilden. 
12 Toen iedereen genoeg gegeten had, zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Haal het eten op dat 
over is. Er mag niets achterblijven.’ 
13 De leerlingen haalden alles op wat over was van de vijf broden. Het waren twaalf manden 
vol met brood. 
14 De mensen zagen dat Jezus een wonder gedaan had, en ze zeiden: ‘Ja, hij is de profeet die 
naar de wereld zou komen!’ 
15 Ze wilden hem meenemen om hem koning te maken. Jezus wist dat, en daarom liep hij 
weg. Hij ging de berg weer op, alleen. 
 

 



Zingen: 5 broden en 2 vissen (Elly & Rikkert) 

Vijfduizend mensen waren 

aan 't luisteren naar de Heer. 

Maar op de derde avond 

was er geen eten meer. 

Er was nog wel een jongen 

die iets te eten had. 

Hij gaf het aan de Here; 

het was zijn hele schat. 

Vijf broden en twee vissen 

het was niet eens zo veel. 

Maar toen de Heer ze zegende 

kreeg iedereen zijn deel. 

Ja, Jezus deed een wonder 

want Hij heeft alle macht. 

Maar denk eens aan die jongen 

die het bij Jezus bracht. 

Vijf broden en twee vissen 

het was niet eens zo veel. 

Maar toen de Heer ze zegende 

kreeg iedereen zijn deel. 

Vijf broden en twee vissen, 

het was zijn hele schat. 

Zou jij ze kunnen missen 

als jij niets anders had? 

 

Preek 

Zingen: U geeft rust (Opw 855) 

De aarde kent uw grote kracht. 

Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 

En ook de zee, zo woest en diep 

wordt stil voor U, die alles schiep. 

Door alles heen, door alles heen. 

Heer, kijk ik naar U. 

Door alles heen, door alles heen. 

U geeft rust. 



Door alles heen, door alles heen. 

Heer, kijk ik naar U. 

en U geeft rust in mij. 

Geef mij geloof dat niet bezwijkt, 

ook als de twijfel groter lijkt.                                 

De berg, zo groot en hoog voor mij 

verdwijnt in zee, de weg is vrij. 

Door alles heen, door alles heen. 

Heer, kijk ik naar U. 

Door alles heen, door alles heen. 

U geeft rust. 

Door alles heen, door alles heen. 

Heer, kijk ik naar U. 

U geeft rust in mij. 

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. 

De storm herkent nog steeds zijn naam.                    

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. 

De storm herkent nog steeds zijn naam.        

De storm herkent nog steeds zijn naam.  

   

U geeft rust 

In mijn ziel 

U geeft rust, in mijn ziel 

U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel. 

 

Door alles heen, door alles heen. 

Heer, kijk ik naar U. 

en U geeft rust in mij. 

 

Kidskoor:   Kom aan boord (OKé4kids)  

    Klap in je handen    

 

Voorbede, stil gebed, onze vader (hardop bidden) 

(Gaven) 



Slotlied: Ik zal er zijn (Sela) 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

Zegen 

Toegift koor:   Het allerleukste liedje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


