
 
 

Wil jij maaltijd met Mij hebben 

dat vraagt Jezus ook aan jou 

Hij wil bij jou binnenkomen   

weet je...jij krijgt geen berouw 

want als Jezus met jou meegaat 

en ook maaltijd met jou heeft 

levend brood met jou blijft delen 

jou het eeuwig leven geeft 

hoef je nooit meer echt te beven 

voor de dingen om je heen 

want Hij is het brood des levens 

en Hij laat jou nooit alleen! 
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