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‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ 
 
 



Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 

Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 466 Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd 
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede op aarde, zoals in de 
hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij aan anderen vergeven; 

en leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de 
kracht 
en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen 

 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Openingstekst: Spreuken 30 : 7-9 
7  Twee dingen heb ik van U gevraagd, 
        onthoud ze mij niet, voordat ik sterf: 
 8  Houd valsheid en leugentaal ver van mij. 
    En: geef mij geen armoede of rijkdom, 
        voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood. 
 9  Anders zou ik, verzadigd, 
        U verloochenen en zeggen: Wie is de HEERE? 
    of anders zou ik, arm geworden, stelen, 
        en de Naam van mijn God aantasten. 
 
Zingen: Psalm 105 : 1 , 15 , 18  Looft God de HEER 
Looft God den HEER, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den HEER, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 

God gaf een wolk die hen geleidde, 
een vuur in 't duister aan hun zijde. 
Zo trokken zij in vrede voort, 
en steeds heeft God hun wens verhoord. 
Hij zond hun kwakkels in de nood, 
en uit de hemel hemels brood. 

Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Mattheüs 6 : 25-34 
25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u 
drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het 
leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 26 Kijk naar 
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de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in 
schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? 27 Wie 
toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 28 En wat 
bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze 
werken niet en spinnen niet; 29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid 
niet gekleed ging als één van deze. 30 Als God nu het gras op het veld, dat er 
vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel 
meer kleden, kleingelovigen? 31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat 
zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 32 
Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u 
al deze dingen nodig hebt. 33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 34 Wees dan niet 
bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf 
zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 
 
Zingen: Psalm 127 : 2  Voor dag en dauw 
Voor dag en dauw reeds op te staan 
en op te zijn tot 's avonds laat, 
hard werken voor slechts weinig baat 

en schamel brood, 't is niets dan waan. 
Hij geeft het immers wie Hij mint, 
als in de slaap, als aan een kind. 

 
Schriftlezing: 2 Thessalonicenzen 3 
 Verzoek om voorbede 
 1 Verder, broeders,  bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag 
hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u, 2 en dat wij verlost mogen 
worden van de slechte en boosaardige mensen.  Want niet allen hebben het 
geloof. 
    Waarschuwing tegen een ongeregeld leven 
 3 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken  en bewaren voor de boze. 4 En 
wij vertrouwen van u in de Heere, dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. 
5 En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding 
van Christus.  6 En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus 
Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet 
naar  de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. 7 Want u weet zelf  hoe 
men ons behoort na te volgen.  Wij hebben ons immers niet ongeregeld gedragen 
in uw midden 8 en wij hebben bij niemand brood gegeten voor niets, maar met 
inspanning en moeite werkten wij nacht en dag om niemand van u tot last te zijn. 
9 Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij handelden zo opdat wij 
onszelf voor u tot  een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen. 10 Want 
ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als iemand niet wil werken, zal hij ook 
niet eten. 11 Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen; zij 
werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. 12 Zulke mensen bevelen wij 
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en sporen wij namens onze Heere Jezus Christus aan dat zij in alle rust  aan het 
werk gaan en hun eigen brood eten. 13 En u, broeders,  word niet moe goed te 
doen. 14 Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel van deze 
brief, maak hem als zodanig bekend  en laat u niet met hem in, opdat hij tot 
inkeer komt. 15 En beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als 
een broeder. 
    Groet en zegenbede 
 16  Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. 
De Heere zij met u allen. 17 Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een 
teken in iedere brief. Zo schrijf ik. 18 De genade van onze Heere Jezus Christus zij 
met u allen. Amen. 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: Weerklank 415 (melodie: O eeuwge Vader sterk in macht) 
Wij bidden, trouwe Vader, geef 
al wat ons lichaam nodig heeft, 
opdat in dank dan wordt erkend, 
dat U de bron van ’t goede bent. 
O Vader, Uw gena is groot: 
geef zo Uw kindren daaglijks brood. 
 

Ons werken werpt geen vruchten af, 
geen enkle gave die U gaf, 
wanneer het komt van ons alleen 
en U Uw zegen niet verleent. 
O Vader, Uw gena is groot: 
geef zo Uw kindren daaglijks brood. 

Geef dat ons hart op U slechts bouwt 
en niet op schepselen vertrouwt. 
Wij roepen U afhanklijk aan, 

U bent de bron van ons bestaan. 
O Vader, Uw gena is groot: 
geef zo Uw kindren daaglijks brood. 

 
Verkondiging: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ 
 
Vraag 125: Wat is de vierde bede? 
Antwoord: Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil zeggen: wil in alle 
behoeften van ons lichaam voorzien, opdat wij daardoor erkennen, dat U de enige 
bron van alle goeds bent en dat noch onze zorg en moeite noch Uw gaven ons ten 
goede komen zonder Uw zegen, en dat wij daarom ons vertrouwen van alle 
schepselen afwenden en op U alleen stellen. 
 
Zingen: Psalm 147 : 3 , 4 , 5  Zingt zingt om beurt om Hem te danken 
Zingt, zingt om beurt om Hem te danken, 
ontlok de lier de schoonste klanken 
voor onze God, Hem die in luister 
de hemel dekt met wolkenduister, 

de aarde drenkt met milde regen, 
het gras doet spruiten allerwegen, 
de dieren zegent met zijn gaven 
en hoort de roep der jonge raven. 

 



Voor God is alle kracht van paarden 
en macht van mensen zonder waarde. 
Het snoeven van wie wapens dragen 
is niet naar 's HEEREN welbehagen. 
Zijn welbehagen zal slechts wezen 
met allen die Hem needrig vrezen, 
die met hun harten voor Hem open 
op zijn genade en liefde hopen. 
 

Jeruzalem, gewijde woning, 
prijs Sion, prijs den HEER uw Koning. 
Als u een vijand aan wil randen 
sluit Hij de poort met eigen handen. 
Hij doet uw kindren veilig wonen, 
vervult met heldenmoed uw zonen. 
Uw daaglijks brood geeft Hij u heden. 
Ja, altijd schenkt Hij u zijn vrede. 

Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst 
en komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk. 
 
Kinderlied: 
Refrein: 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
Machtiger dan een koning 
of een president. 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
U bent de allerbeste, 
U bent die U bent. 
 

U bent de God 
van hemel en aarde, 
de God van het heelal. 
De God die alles weet en ziet, 
ja, U bent overal. 
U bent mijn Vader in de hemel, 
ver weg en toch dichtbij, 
want door uw Heilige Geest 
woont u in mij. (refrein) 

U bent de God 
van trouw en van liefde, 
de God die eeuwig leeft. 
De God die zelfs zijn eigen Zoon 
voor ons gegeven heeft. 

Dit goede nieuws wil ik vertellen, 
ver weg en ook dichtbij. 
En ook al valt dit soms niet mee, 
U bent bij mij!  
(refrein) 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 186a  Leid mij Heer o machtig Heiland 
Leid mij Heer, o machtig Heiland, 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in ’t barre land. 
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider. 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 

Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des Levens, brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U. 
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Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later  
dat uw Geest over allen koom’. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 
 
Zegen 

 
 


