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 We luisteren naar One Voice. Zij zingen het lied “Een doel”. 

 

  Wij zijn gekomen 
Voor een ontmoeting met U 
En wij verlangen 
Met heel ons hart naar meer van U. 
 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is Uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van Uw genade 
Mogen wij als kinderen zijn, 
Daarom vieren wij het leven in Uw licht! 
 
Heer, wij zingen en aanbidden 
Om Uw goedheid en Uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
Waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
 
Wij zijn gekomen 
Voor een ontmoeting met U 
En wij verlangen 
Met heel ons hart naar meer van U. 
 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is Uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van Uw genade 
Mogen wij als kinderen zijn, 
Daarom vieren wij het leven in Uw licht! 
 
Heer, wij zingen en aanbidden 
Om Uw goedheid en Uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
Waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
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Heer, wij zingen en aanbidden 
Om Uw goedheid en Uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
Waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
 

 
 We luisteren naar de afkondigingen. 

 
 

 
 “Wij willen samen vieren”. 

 

  Wij willen samen vieren 
dat God van mensen houdt 
en dat Hij in ons midden 
zijn rijk van liefde bouwt. 
 
Refrein: 
Omdat wij kind'ren van de Vader zijn, 
omdat wij kind'ren van de Vader zijn. 
 
Wij willen samen delen 
met kind'ren klein en groot, 
en net als Jezus geven 
aan anderen in nood. 
(Refrein) 
 
Wij willen samen leven, 
als vrienden verder gaan, 
en steeds opnieuw vergeven 
wie ons pijn heeft gedaan. 
(Refrein) 
 
Wij willen samen spelen 
in huis en op de straat, 
geduldig zijn en helpen, 
wanneer het moeilijk gaat. 
(Refrein) 
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We bidden in stilte. 
 
 

 
 Bemoediging en groet. 

Wij geloven dat de dienst met Gods hulp wordt gehouden (bemoediging) en dat 
Hij ons in deze dienst wil ontmoeten (groet).  
 

 
 “Oceans”. 

 

  You call me out upon the waters 
The great unknown where feet may fail 
And there I find You in the mystery 
In oceans deep 
My faith will stand 
 
And I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise, my soul will rest in Your embrace 
For I am Yours and You are mine 
 
Your grace abounds in deepest waters 
Your sovereign hand 
Will be my guide 
Where feet may fail and fear surrounds me 
You've never failed and You won't start now 
 
And I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise, my soul will rest in Your embrace 
For I am Yours and You are mine 
 
Spirit lead me where my trust is without borders 
Let me walk upon the waters 
Wherever You would call me 
Take me deeper than my feet could ever wander 
And my faith will be made stronger 
In the presence of my Savior 
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Spirit lead me where my trust is without borders 
Let me walk upon the waters 
Wherever You would call me 
Take me deeper than my feet could ever wander 
And my faith will be made stronger 
In the presence of my Savior 
 
I will call upon Your name 
Keep my eyes above the waves 
My soul will rest in Your embrace 
I am Yours and You are mine 
 

 
 We belijden ons geloof met vraag en antwoord 69 van de Heidelberger 

Catechismus. 
 

 
 “In het water van de doop”. 

  In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
Refrein: 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
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In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
(Refrein) 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
(Refrein) 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
(Refrein) 
 

 
 Gebed. 

Om God te prijzen, en om de hulp van de Heilige Geest als we de Bijbel lezen,  
en naar de preek gaan luisteren. 
 

 
 We lezen uit de Bijbel: Handelingen 16: 13-15. 

 

  13 En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het 
gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij 
tot de vrouwen die er samengekomen waren. 
14 En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit 
de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar 
hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. 
15 En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als 

u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf 

er. En zij drong er sterk bij ons op aan. 
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 “Heer van uw kerk”. 

 

  Heer van uw kerk, 
Gij hebt het woord genomen 
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, 
want hunner is het koninkrijk. 
 
Reeds staat Gij klaar 
en komt ons vriendlijk tegen, 
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, 
eer wij U zoeken zijt Gij daar. 
 
Het water wacht 
en 't kind ontvangt uw zegen, 
Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen 
en niemand rukt het uit uw macht. 
 
Er is gedoopt! 
Wij allen zijn verbonden, 
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, 
de ganse kerk in een geloof. 
 

 
 We lezen uit de Bijbel: Handelingen 16: 23-34. 

 

  23 En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de 
gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. 
24 En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en 
zette hij hun voeten vast in het blok. 
25 En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor 
God. En de gevangenen luisterden naar hen. 
26 En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten 
van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open 
en raakten de boeien van allen los. 
27 En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de 
gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, 
omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. 
28 Paulus riep echter met luide stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn 
allemaal hier. 
29 En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te 
beven, en hij viel voor Paulus en Silas neer; 
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30 en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te 
worden? 
31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en 
uw huisgenoten. 
32 En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis 
waren. 
33 En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, 
en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen. 
34 En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij 
verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. 
 

 
 Psalm 146: 8. 

  't Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren 
van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer, 
prijs Zijn grootheid, loof den HEER! 
 

 
 We luisteren naar de preek.  

  
Titel van de preek: De doop als verbondsdoop. 
Tekst van de preek: Handelingen 16: 33. 
 
De punten van de preek: 

1. Een nieuw verbond 
2. waarop ik antwoord met geloof 
3. en het teken van mag dragen, 
4. zodra ik in dat verbond wordt opgenomen 
5. samen met allen bij wie ik hoor. 

 

 
 “Juicht aarde, juicht alom den Heer”. 

 

  Juicht, aarde, juicht alom de Heer, 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer. 
Komt, nadert voor zijn aangezicht, 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
Halleluja, glorie halleluja. (4x) 
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De Heer is God: erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt en geenszins wij 
tot schapen die Hij voedt en weidt, 
een volk tot zijne dienst bereid. 
Halleluja, glorie halleluja. (4x) 
 
Ga tot zijn poorten in met lof, 
met lofzang in zijn heilig hof. 
Looft Hem aldaar met hart en stem, 
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem! 
Halleluja, glorie halleluja. (4x) 
 
Want goedertieren is de Heer, 
zijn goedheid eindigt nimmermeer. 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht! 
Halleluja, glorie halleluja. (4x) 
 

 
 Dankgebed. 

We danken samen de Heere God en we bidden voor elkaar en voor de wereld 
om ons heen. 
 
 

 
 Normaliter werd er nu in drie rondgangen gecollecteerd. Uiteraard is er in deze 

bijzondere tijd de mogelijkheid om online uw gaven te geven.  
 
 

 
 “Geef ons vrede”. 

 

  Hoeveel mijlen nog te reizen? 
Welke wegen nog te gaan? 
Welke ster zal ons wijzen 
naar dat land waar geen grenzen bestaan? 
 
't Is de droom van alle eeuwen: 
de aarde nieuw, de mensen vrij, 
maar geen huilen of schreeuwen 
bracht die wereld een stap dichterbij. 
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Geef ons vrede. 
Schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede 
waarop de schepping wacht. 
 
'k Zie Uw rijk in al die dromen. 
'k Zie Uw licht in elke traan 
en ik bid: Uw rijk kome; 
dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 
 
Geef ons vrede. 
Schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede 
waarop de schepping wacht. 
 
Dona nobis pacem, 
Dona, dona nobis pacem 
 

 
 We ontvangen de zegen van de Heere God. 

 
 

 
 “Glory to God Almighty”. 

 

  Glory to God Almighty,  
Glory to God Almighty,  
Glory to God Almighty, 
Jesus is King of Kings  
 
He lifts me up- Uh, Uh 
When I´m down- Uh, Uh 
He sets me free,- Uh, Uh 
No longer bound.- Uh, Uh 
He placed my feet on higher ground 
The greatest love- I´ve found 
 
Glory to God Almighty,  
Glory to God Almighty,  
Glory to God Almighty,  
Jesus is King of Kings 
 

2x 

2x 

2x 
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Amazing grace, uh, uh 
You gave to me, uh, uh 
Answered my prayer, uh, uh 
On bended knee uh, uh 
From sinking sand you lifted me 
You gave me the victory 
 
Glory to God Almighty,  
Glory to God Almighty,  
Glory to God Almighty,  
Jesus is King of Kings 
 
I will ever praise Him,                
love Him,     
thank Him                         
He purchased my salvation,  
Jesus is King of Kings                
 
Glory to God Almighty,  
Glory to God Almighty,   
Glory to God Almighty,  
Jesus is King of Kings 
 
Hallelujah, He's the highest praise  
Give Him glory                   
 
Jesus is King of Kings                                             4x 
 
 

 
 Fijn dat u en jij er vanmiddag (online) meeleefden in deze jongerendienst. 

 
Vergeet niet de datum van de laatste jongerendienst in 2020 te noteren:  
15 november. 
 

 
 
 
 
 
 

2x 

6x 
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Heeft u vragen of wilt u reageren naar aanleiding van deze dienst, dan kunt u 
contact opnemen met: 
 
Ds. E. van Wijk, predikant 
T 0416-272380 
E predikant@hervormd-sprang.nl  
 

 
       Meer informatie over onze gemeente:  
 
 

 

mailto:predikant@hervormd-sprang.nl

