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I am the bread of life 
 

I am the bread of life; he who comes to me shall not hunger, 

He who believes in me shall not thirst, 

No-one shall come to me unless the Father draws him. 

 

And I will raise him up, 

And I will raise him up, 

And I will raise him up on the last day. 

 

Unless you eat of the flesh of the Son of man, 

And drink of his blood, and drink of his blood, 

You shall not have life within you. 

Refrein 

 

I am the resurrection, I am the life. 

He who believes in me even if he die, 

He shall live for ever. 

Refrein 

 

 

O love of God, a mystery unfathomed 
 

O love of God, a mystery unfathomed, 

In Christ to all the world made known; 

Within our hearts this love is waking 

And through our deeds its power is shown. 

 

 

 

 

 

 

O love of Christ, all souls uniting 

Beyond the bounds of creed or race, 

We pledge our lives to live that vision 

Till all we do proclaims your grace. 

 

O love, all human hearts now filling, 

A new creation brought to birth; 

Within that life we stand together - 

The love of God revealed on earth. 

 

So let us 
 

So let us eat of the bread 

And drink of the wine 

That we may remember the Christ. 

 

May we stand with you in this universe 

And be found worthy co-creators with you. 

Make us so to eat 

That your truth 

becomes known unto us. 

Refrein 

 

May we be able to bless and give healing 

To those souls who are in need. 

Make us so to drink 

That we shall be 

full of your spirit. 

Refrein 

 

 



Telkens als de voorganger zegt ‘Zo zij het’ 

herhalen wij dat ter bevestiging. 
 

Voorbereiding van de communie 
 

(De voorganger zegt:)… en dat onze lagere natuur ons zal 

verraden, onderzoeken wij ons leven  
Tegelijk met de voorganger neem je dan het brood in je hand en maak je 

er het teken van het kruis + over met de woorden: 

en vragen Christus' zegen + met de woorden 

 

Naar het brood in je handen toebuigend zeg je samen met de celebrant: 

DIT BROOD IS MIJN LEVEN  

DAT U GEGEVEN IS  

IN LIEFDE EN DIENSTBAARHEID 
 

Samen met de voorganger hef je het brood op en je breekt    het dan 

met de woorden: 

En wij geven onze lagere natuur op   ,  

zodat ons hoger Christus Zelf  

geopenbaard mag worden 
 

 

Samen met de voorganger leg je het brood weer op tafel en  

neem je de kelk met de woorden: 

Nu u onze liefde voor U kent,  

leggen wij onze ziel voor u open,  

in dankbaarheid van God ontvangen  

en met Christus’ zegen bieden wij u deze aan +  

met de woorden 

 

Je buigt je over de kelk en zegt samen met de voorganger: 

DIT IS MIJN GEEST TOEGEWIJD 

AAN DE GODDELIJKE WIL VAN GOD  

 
 

 

Tegelijk met de voorganger neem je de kelk op en hef je deze omhoog, 

met de woorden: 
 

Zo vaak als wij van dit brood eten  

en van deze wijn drinken  

worden wij herinnerd aan het leven 

en de geest van de Christus binnen in ons 
 

Tegelijk met de voorganger zet je de kelk weer neer en strek je je handen 

uit over brood en wijn en spreekt de voorganger een gebed uit. 

 

Na dat gebed word je door de voorganger uitgenodigd om samen met 

iemand anders brood en wijn te delen. 

 

Na dit delen van brood en wijn zingen wij gezamenlijk: 

 

O love that knoweth of no fear 
 

O Love that knoweth of no fear 

O Love that sheds a joyous tear, 
 

O Love that makes me whole and free 
Such love shall keep and hallow me. 

(2x) 

 

Sing a new song unto the Lord 
 

Sing a new song unto the Lord, 

Let your song be sung from mountain high. 

Sing a new song unto the Lord, 

Singing alleluia. 

 

Come, O people, dance for joy, 

O come before the Lord 

And play for him on glad tambourines, 

And let your trumpet sound. 

Refrein 

 



Rise, O children, from your sleep, 

Your saviour now has come. 

He has turned your sorrow to joy, 

And filled your soul with song. 

Refrein 

 

Glad my soul for I have seen 

The glory of the Lord. 

The trumpet sounds; the dead shall be raised. 

I know my saviour lives. 

Refrein 


