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In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan: 

 

*Sam Kees Hartkoorn 

*Aron Teun Cornelis Middelkoop 

*Luca Slagboom 
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Doopteksten: 
 

 

Sam Kees Hartkoorn 

Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u 
zult Mij eren. 
Psalm 50: 15 

 
Aron Teun Cornelis Middelkoop 

Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen, die mag wonen in Uw 
voorhoven; wij worden verzadigd met het goede van Uw huis, met 

het heilige van Uw paleis.  
Psalm 65: 5 

 
Luca Slagboom 

Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn 
trouw van generatie op generatie. 

Psalm 100: 5 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Hartelijk welkom in de Ichthuskerk. Wij wensen u een gezegende dienst toe. 
Voor een zo rustig mogelijk verloop van de dienst vragen wij u om uw mobiele 
telefoon uit te zetten en geen foto’s te maken. Door een aangewezen fotograaf 
zullen foto’s worden gemaakt. 
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Inleidend orgelspel 
 
Afkondigingen  

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied: Wat hou ik van uw huis. (Nederland Zingt, Psalm 84) 
 
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 ze van zegen tot zegen, 
Naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
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Ja liever één dag dichtbij 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. 
 
Wetslezing 

 
Bij binnenkomst van de dopelingen klinkt het lied: ‘Kom tot de 
Vader’ (gezongen door zanggroep)  
 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt 

En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
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gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 

-Refrein- 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bentHeel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend 
de liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

En wat je nu ook doet 
Zijn liefde blijft bestaan 
want niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
gaf Hij zijn eigen Zoon 
en nu is alles klaar wanneer jij komt 

-Refrein 2x- 

De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 

 
Uitleg betekenis van de doop 

Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de 
hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 
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alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben 
met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen 
delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk 
komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest. 
 
Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het 
teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn 
kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor 
ons zorgen. 
Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons 
van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met 
Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, 
zo zullen wij leven met Hem. 
Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, belooft de 
heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven 
wil vernieuwen. 
In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te 
gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We 
hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een 
eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.  
In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al 
begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen 
horen immers bij het verbond. Zo sprak de HERE God al tot 
Abraham: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, 
met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal 
jouw God zijn en die van je nakomelingen’. 
Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te 
maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen. 
Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet 
tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 
Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk 
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van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn 
armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. 
 

Doopgebed 
Barmhartige God en Vader,  
U hebt door de verwoestende wateren van de zondvloed heen 
Noach en de zijnen gered. U hebt door de wateren van de Rode Zee 
heen uw volk Israël verlost. U geeft ons en onze kinderen als 
erfgenamen van Uw verbond deel aan uw Rijk, door het water van 
de doop heen.  
Wij bidden U, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, wil dit 
kind, door de Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat 
hij met Hem in zijn dood begraven wordt en met Hem opstaat tot 
een nieuw leven; geef hem waarachtig geloof, vaste hoop en vurige 
liefde, opdat hij U vertrouwt, zijn kruis opgewekt draagt, eens op de 
dag van het oordeel zich getroost het eigendom van Christus mag 
weten en in uw heerlijkheid zal worden opgenomen. U zij de lof, tot 
in eeuwigheid.    
Amen. 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Beantwoording vragen door doopouders 
 
Nu u in dit geloof uw kind laat dopen, vraag ik u: 

1. Gelooft u dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, 
zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in 
haar belijdenis is samengevat, het enige fundament van onze 
redding is? 

2. Belijdt u dat uw kind, hoewel hij met ons deelt in zonde, schuld 
en oordeel, in Christus geheiligd is, deel heeft aan Gods 
verbond en dat hij daarom behoort gedoopt te zijn? 
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3. Belooft u, ieder met de gaven die God u heeft gegeven, uw kind 
voor te gaan op de weg van de Heer opdat hij zijn doop leert 
verstaan en zich verbonden zal weten aan de gemeente van 
Christus? 

 
Uitleg aan de kinderen 
 
Bediening van de heilige doop 

                                               
 
Lied: Gebed voor de kinderen. (Video van Sela) 
God geeft leven, kwetsbaar leven 
naar Zijn beeld gevormd. 
Hij bedacht jou en Hij heeft jou 
toevertrouwd aan ons. 
 
Hier in Gods gemeente 
leggen wij op jou Zijn naam, 
geven wij je terug aan Hem, 
doe jou heeft doen bestaan. 
 
In het volste Godsvertrouwen 
zegenen wij jou. 
hij zal met je meegaan 
alle dagen; Hij is trouw. 
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Vraag aan de gemeente:  
 
Gemeente, 
wilt u deze kinderen: 
Sam Hartkoorn, Aron Middelkoop en Luca Slagboom, 
die gedoopt zijn, 
dragen in uw gebeden, 
opnemen in uw midden 
en naar uw vermogen 
helpen groeien in geloof 
en voorgaan in het volgen van Jezus Christus? 
 
Wat is hier op uw antwoord? 
 
Antwoord: Ja 
 
Dankgebed en gebed om de Heilige Geest 
 
Voor het kinderlied verlaten de dopelingen de kerk.  
Tijdens piano/orgelspel 
 
Moment van de nevendienst leiding 
 
We zingen het kinderlied:  
“Onder, boven voor en achter, God is altijd bij mij” 
 
refrein: 
Onder boven 
voor en achter 
God is altijd bij mij 
onder boven 
voor en achter 
God is om mij heen 
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Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand 
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant 
ik ben nooit in mijn eentje want 
 
Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus 
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus 
God gaat altijd met me mee dus 
 
De kinderen van de kindernevendienst verlaten tijdens het naspel 
de kerk.  
 
Schriftlezing: Filippenzen 1: 1-11 

 
Verkondiging met als tekst: Filippenzen 1: 8 
God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid 
van Christus Jezus. 
 
Muzikaal intermezzo  
Tijdens intermezzo komen de kinderen terug uit de nevendienst. 

 
Psalm 133 (gezongen door de zanggroep) 
1   Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
 van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
 Een liefdeband houdt hen tezaam. 
 De zegen van Gods hoog verheven naam 
 daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
 als olie die den priester wijdt. 
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2   Als olie die Aärons baard en kleren 
 met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
 voor wie eendrachtig samen zijn. 
 Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
 op Hermons top en daalt op Sion neer. 
 't Wordt al een tuin voor God den Heer. 
` 
3   Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
 hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
 en leven tot in eeuwigheid. 
  
   
Dankgebed en voorbede 
 
Lied: Ik zal er zijn. (Video van Sela) 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
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Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’ 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’, 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Aankondigen inzameling van de gaven 
 
Heenzending en zegen 
 
 

 

 
 
 


