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“Je leeft maar één keer” 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Leiding/appelwoord     : ds. J. Snaterse 
Combo         : o.l.v. Sanne Mulder 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zingen: Op Toonhoogte 286 : 1, 2, 5 en 6 – Neem mijn leven 
 
Neem mijn leven, laat het, Heer,    Neem mijn handen, maak ze sterk, 
toegewijd zijn aan uw eer.   trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak mijn uren en mijn tijd  Maak dat ik mijn voeten zet 

tot uw lof en dienst bereid.  op de wegen van uw wet. 
 
Neem mijn wil en maak hem vrij,  Neem ook mijne liefde, Heer, 
dat hij U geheiligd zij.   'k leg voor U haar schatten neer. 
Maak mijn hart tot uwe troon,  Neem mijzelf en voor altijd 
dat uw Heil'ge Geest er woon'.  ben ik aan U toegewijd 
 

Zingen: Psalmen van Nu 84 – Wat hou ik van Uw huis 
 
Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 

de binnenpleinen van de Heer. 

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 

Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 



 
Gelukkig wie naar U 

vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 

 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 

dan binnen te zijn in een duistere tent. 

 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 

gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Wat hou ik van Uw huis! 
 
 
 
Welkom 

 
Moment van stilte en bezinning – Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 89 : 1 en 7 (NB) 
 
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 
 

 
 



 
Geloofsbelijdenis zingend:  

Opwekking 347 – Ik geloof in God de Vader 
 
Ik geloof in God de Vader 
Schepper, die de schepping draagt 
In Zijn Zoon, in Christus Jezus 

die, geboren uit een maagd 
aan het kruis de wereld redde 
onze zonden op zich nam 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand 
 

Jezus, Hij is Heer 

Hij is Heer 
Naam aller Namen, naam aller Namen 
 
Ik geloof in God de Trooster 
gaven van de Hei'lge Geest 
die Gods Woord aan ons bevestigd, 

gaat en predikt en geneest 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan 
dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt Zijn Naam 
 
Jezus, U bent Heer 

U bent Heer 
Naam aller namen, naam aller namen. 
 
Gebed 
 
Zingen: Opwekking 642 – De rivier 

 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 

Want dit water brengt nieuw leven 

en verfrist mij elke dag 
’t Is een stroom van uw genade, 
waar’k U steeds ontmoeten mag. 
 
-Refrein- 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 

Leid mij steeds weer naar het water, 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 



 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 

kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: “ontmoet mij hier” 
 
-Refrein- 

 
Leid mij steeds weer naar het water; 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer 
 
Bijbellezing: Romeinen 12 : 1 – 3 en 9 - 21 (HSV) 
 

Leven voor God 

 1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God,  om 
uw lichamen aan God te wijden  als een levend offer, heilig en voor God 
welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word niet aan deze 
wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw 
gezindheid  om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en 
volmaakte wil van God is. 3 Want door de genade  die mij gegeven is, zeg 

ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij 
denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof  zoals God die aan 
ieder heeft toebedeeld. 
 
Onderlinge liefde 
 9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd 
vast aan het goede. 10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  

Ga elkaar voor in eerbetoon. 11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. 
Wees vurig van geest. Dien de Heere. 12 Verblijd u in de hoop.  Wees 
geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed. 13 Wees deelgenoot in 
de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid. 14 Zegen wie u 
vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. 15 Verblijd u met hen die blij 
zijn, en huil met hen die huilen. 16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef 

niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in 
eigen oog. 17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat 
goed is voor alle mensen. 18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u 
afhangt, in vrede met alle mensen. 19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar 
laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak 
toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 20 Als dan uw vijand honger 

heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want 

door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21 Word niet 
overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 
 
Zingen: Opwekking 648 – Levende offers 
 
U roept ons, Vader, om als dank voor uw liefde 
U te aanbidden Heer. 

Wij willen komen in uw nabijheid 
en buigen voor U neer. 



 
Vernieuw ons denken nu, open ons hart, 

help ons uw stem te verstaan. 
U gaf uw leven, Heer; dankzij uw dood 
mogen wij voor U staan. 
 
Refrein: 

Hier zijn wij, als levend offer, Heer, 
heilig en aangenaam voor U. 
Hier zijn wij, wij leggen voor uw troon neer, 
al onze dromen en ons nu; wij eren U. 
 
Wij knielen neer bij het Kruis, 

zien uw lijden heel dichtbij. 

U wilde sterven voor ons; 
ons leven geven wij. 
 
Refrein: 
Hier zijn wij, als levend offer, Heer, 
heilig en aangenaam voor U. 

Hier zijn wij, wij leggen voor uw troon neer, 
al onze dromen en ons nu; wij eren U. 
 
Wij eren U (3x) 
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Muzikaal Moment 
 
Dankgebed  
 

 
 
 
 



 
Zingen: Opwekking 705 – Toon mijn liefde 

 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 

-Refrein- 

Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 

als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 

Als je Mij gaat volgen 
 
-Refrein- 
 
Collecte (het combo speelt en zingt) 
 

Zingen: Opwekking 126 – Jezus vol liefde 
 
Jezus vol liefde,  
U wilt ons leiden.  
Wij prijzen U als onze Heer.  
Kom met uw kracht o Heer,  

en vul ons tot uw eer,  

kom tot uw doel  
met ieder van ons. 
 
Maak ons een volk Heer,  
heilig en rein, dat U Heer,  
volkomen steeds toegewijd zal zijn. 
 

Zegen 
 



 
Hierna speelt het combo rustige muziek. 

 
De kerkzaal wordt stilte- en gebedsruimte in verband met gesprekken c.q. 
gebed door nazorgers. 
 
Ruimte voor aantekeningen:  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Na de dienst is er gelegenheid voor gebed, om elkaar te ontmoeten en na te praten 
over deze dienst. De koffie/thee/limonade en een broodje staat klaar! 
Deze Appèldienst is georganiseerd door de commissie Appèldiensten. Heeft u 
vragen naar aanleiding van deze dienst of over de Appèldiensten in het algemeen, 
dan kunt u contact opnemen met: Jeannette Oosterhaven, tel. 253007 of 
j.oosterhaven@tele2.nl 


