
Appèldienst 11 november 2018 
 

 
  

“Blijdschap” 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Leiding     : Wally Marchand 
Appèlwoord  : ds. H.C. Marchand 
Combo     : piano           : Matthijs Westerbroek 

   gitaar          : Roël van ’t Slot 
   cayon/zang: Rowin Mulder 
   zang            : Mirjam van ‘t Slot 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zingen: Gezang 136 : 1, 2 en 5 – Lof zij de Heer 

 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere! 
Dat aard' en hemel de lof zijner glorie vermere! 
Meng in 't geklank, 
ziel, uw aanbiddende dank: 
zing' al wat ademt de Here! 
 

Lof zij de Heer, die de werelden dacht, en zij waren, 
die al de dropp'len geteld heeft der golvende baren, 
die met zijn staf 

heerst van de wieg tot het graf: 
psalmzing' uw hart met de snaren! 
 
Lof zij de Heer, die uw bevende vrees zal beschamen! 

Noem Hem uw Vader, de kroon van zijn heerlijke namen! 
Dwars door de dood 
neemt Hij u op in zijn schoot; 
loof Hem in eeuwigheid? Amen. 
 
 



 
Zingen: Opwekking 619 – Sta op en prijs Hem 

 
Kom uw hemel en wees blij. Kom uw aarde juicht 
Kom uw volk van de Heer, geef Hem eer. Kom jubelt het uit 
Als je staat op de bergtop, kom verhef je stem 
Ook in de vallei kom en wees blij en zing voor Hem 

 
 
(Refrein) 
Sta op en prijs Hem 
Hij verdient de eer 
Sta op en prijs Hem 

Zing voor de hoogste Heer 

Met heel je hart 
Met heel je ziel 
Met al je kracht 
Sta op en prijs Hem 
 
Kom uw hemel en wees blij, kom uw aarde juicht 

Kom uw volk van de Heer geef Hem eer, kom jubelt het uit 
Als je staat op de bergtop, kom verhef je stem 
Ook in de vallei kom en wees blij en zing voor Hem 
 
(Refrein 2x)  
 
Moment van stilte en bezinning – Votum en groet 

 
Welkom 
 
Zingen: Opwekking 174 – Juicht want Jezus is Heer en 
             Opwekking 349 – Hij is verheerlijkt 
 

Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft;  
Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft. 
 
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog, 

'k zal Hem prijzen. 

Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 
Hij is mijn God,  
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
hemel en aard' 
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 

als Koning verheven, zo hoog. 
 



 
Juicht, want Jezus is Heer. 

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft;  
Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft. 
 
Geloofsbelijdenis 

 
Zingen: Opwekking 687 – Heer, wijs mij uw weg 
 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  

slechts in U richting vindt.  

Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 

Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
Gebed 
 
 

 
 



 
Zingen: Psalm 100 – Juich aarde (wijs OTH49) 

 
Juich aarde, juich alom den Heer', 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

 
De Heer' is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt en geenszins wij, 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 

Gaat tot Zijn poorten in met lof, 

Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem. 
 
Want goedertieren is de Heer'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 
 
Bijbellezing: Filippenzen 4 : 1 – 13 (HSV) 
 
Opwekkingen 
 1  Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn 

blijdschap  en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden!  2 Ik roep 
Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. 
 3 Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die 
samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en 
mijn andere medearbeiders, van wie de namen  in het boek des levens 
staan. 4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. 

 5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend.  De Heere is nabij. 
 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door 
bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de 
vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw 
gedachten bewaken in Christus Jezus. 8 Verder, broeders, al wat waar is,  
al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al  wat rein is, al wat lieflijk is, al 

wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, 

bedenk dat. 9 Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij 
gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn. 
 
Dank voor de ontvangen gaven 
 10  En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij 
eindelijk weer opgebloeid is; u hebt ook wel steeds  aan mij gedacht, 
maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. 11 Niet dat ik dit 

zeg vanwege gebrek, want ik  heb geleerd tevreden te zijn in de 
omstandigheden waarin ik verkeer. 12 En ik weet wat het is  vernederd te  



 
worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in 

alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, 
zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. 13 Alle dingen kan ik 
aan door Christus, Die mij kracht geeft. 
 
Zingen: Opwekking 654 – De vreugde van U is mijn kracht 

 
Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, 
elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer 

en uw genade keer op keer, 

iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
U geeft mij vrede 
die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap 
door uw Heilige Geest. 

 
Refrein: 
Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
is meer dan de vreugde 
die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt 
en in de donkere nacht; 

de vreugde van U is mijn kracht, 
de vreugde van U is mijn kracht. 

 

Appèlwoord: “Blijdschap” 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Muzikaal Moment 

 
Dankgebed  
 
Collecte (het combo speelt en zingt) 
 

Zingen: Opwekking 602 – Vrede van God 
 
Vrede van God, De vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou. 

 

In Jezus naam, In Jezus naam, 
In Jezus naam geef ik jou: 
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
Heilige Geest, de Heilige Geest, 

Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou. 
 
Zegen 
 
 

 
Hierna speelt het combo rustige muziek. 
 
De kerkzaal wordt stilte- en gebedsruimte in verband met gesprekken c.q. 
gebed door nazorgers. 
 

 
 
 
 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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: John van Dongen: tel. 0341-251483 of via mail: 
jenjvandongen@hotmail.com of met Geraline Mulder, tel. 0341-261650 of via mail: 
gert-geraline@kpnmail.nl 
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