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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 02 februari 2014 

Deze zondagmorgen 
werd er gedoopt. In de 
auto, op de fiets, te voet 
en op de trekker kwamen 
de grote en kleine 
mensen naar de kerk….  

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst Simon 
Turkstra heet iedereen van 
harte welkom in de kerkdienst.  
Een dienst waarin Jesmer Jan 
Visser zal worden gedoopt.  
 
Wij zingen lied 288:  

“Goedemorgen, 
welkom allemaal, ik 
met mijn en jij met 
jouw verhaal, lachen, 
huilen, vrolijkheid en 
pijn, alles mag er zijn!”  
 
Na het drempelgebed 
zingen wij lied 146 
vers 1 en 3: “Zing mijn 
ziel, voor God uw 
Here…”. 

 

Dienst van het woord 
Samen zingen wij het gebed: “Iepenje my foar 
jo goedens, en reitsje my oan”..  
Dit gaat in wisselzang met de voorganger. 

De lezing is uit het Evangelie 
naar Matteüs 5 vers 1-5. Dit is 
de bergrede.   
Wij zingen lied 321 vers 1,2, 4 
en 7: “Niet als een storm, als 
een vloed, niet al een bijl aan 
de wortel…. 

 

Preek  
Matteüs schrijft dat Jezus de berg op ging om 
daar te onderwijzen. Dit is de bergrede. Jezus 
sprak wijze woorden over zijn rijk en zodanig dat 
Hemel en aarde samenvallen.  
Er volgen 8 zaligsprekingen. 8 x een weg die bij 
God uitkomt. Niet een verhaal van eens en ooit 
maar het ook voor vandaag. Een belofte voor de 
toekomst.  
Gelukkig die treuren (mensen die de misstanden 
zien en gevoel hebben voor het verdriet van 
anderen) want ze zullen getroost worden.  
Gelukkig de hongerige (degene die dorst heeft 
naar gerechtigheid, die onrecht niet normaal 
vindt) want hij zal gevoed worden….. 
Gelukkig die vervolgd worden (degene die 
hardnekkig Gods weg blijven gaan)…. 
 
Herman van Veen zing het liedje: “Anne de 
wereld is niet mooi maar jij kunt hem een beetje 
kleur geven”.  Ga zo op weg. En Jezus is bij je op 
die weg, alle dagen, altijd.  
 
Wy geane sa de doop fan Jesmer Jan 
fiere. In fleurich jonkje die in protte laket. 
De foargonger kam op de pleats die al sûnt 
1802 yn de famylje is fan geslacht op 
geslacht…  En sa wurd Jesmer Jan ek 
opnaam yn de gemeente fan Kristus. 
 
De zanggroep zing lied 139b: “Heer U 
doorgrondt en kent mij; Mijn zitten en mijn 
staan…” 
 

Tsjinst fan it dopen 
De bern komme yn tsjerke.  
Wy sjonge meielkoar ut Tuskentiden 
99 fers 1 -3: 
“Dyn libben stiet oan it begjin, it wit 
noch neat fan doel en sin… “ 
Pake Hinne Visser draacht Jesmer 
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Jan de tsjerke 
yn.  
Dernei 
presintearre de 
âlders de 
dopeling. Dat 
bart sá dat els 
him goed sjen 

kin…  
Wy lústerje 
ûnderwilens 
nei: Deel 
van ons ‘wij’ 
van Maarten Cox: 
‘Nieuw leven op aarde, onschuldig en klein, 
Piepkleine handjes, en voetjes zo fijn. 
Kwetsbaar en teder, kom nu maar snel weer bij 
mij. 
Een lach op je snoet en dan weer een traan. 
Omringd door de liefde, de zon en de maan. 
Klaar voor het leven, een heerlijke toekomst te 
gaan”.  

 
Presintaasje 
Yn Gods hûs is hjoed ynbrocht:  

Jesmer Jan Visser 
Soan fan Johan Visser en Willie Kamminga, 
broerke fan Femke Griet. 
F(oargonger): Is it jimme winsk dat jim bern  
       doopt wurdt yn de namme fan de Heit, de   
      Soan en de Hillige Geast? 
A(lders): Ja, dat winskje wy. 
F:   En mei hokker namme sil hy doopt wurde? 
A:  Jesmer Jan. 
F:   Mei dizze namme skreaun stean yn de  
      palm fan Gods hân. 
Wy sjonge: ‘Dyn libben stiet oan it begjin’.   

De âlders belove dat sy d’r foar 
Jesmer Jan wêze sille.  
 
De bern komme 
allegearre om it 
doopfont stean. Je 
kinne wol sjen dat sy 
neat misse wolle. De 
foargonger giet yn 
petear mei harren. En  
sa wurd dúdlik wat d’r allegearre komme moat at 
je ien dope 
sille… Dan docht 
de heit Jesmer 
Jan en mei 
Femke it wette 
yn it doopfont. 
En sa stiet alles 
ré…. 
 
De doop 
Wy sjonge liet 
335 fers 7,8, 9: 
“Wat bin Jo 
goed, dat Jo ús 
bern ek kenne!”.  
 

Gelofte 
De âlders belove om mei 
soarch en leafde om dit 
bern, dy’t oan harren 
tabetroud is, hinne te stean. 
Sy belove om haren bern 
grut te bringen yn it leauwe 
fan é Tsjerke, foar te gean 
op é wei dy’t Jezus Kristus ú foargien is.  
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En dat sy harren bern trou bliuwe wat der yn de 
takomst ek bart en wêr’t hy syn wei ek gean sil, 
altyd betinkend dat dit in bern fan God is.  
 
De gemeente wurdt frege om nei fermogen dit 

bern te helpe om te groeien yn 
geloof en him te helpen om Kristus 
nei te folgjen.  

De namme fan Jesmer Jan wurd 
byskreaun yn de kapel. En de 
diaken stekt der in ljochtsje bei 

oan.  
 
Wolkom yn de gemeente 
De âlderling fan tsjinst oerlanget de doopkears 
en de doopkaart. De bern fan de sneinsskoalle 
jouwe in kado.  
 

De 
sjonggroep 
sjongt: “Dyn 
mem en dyn 
heit ha dy 

winske, dy twa gearste 
hielendal by. 
Mar folle mear fleurige 
minsken 
Woll’ dit feest hjir hjoed fiere 
mei dy” 
 

Dienst van 
het Delen 
De bloemen 
gaan naar de 
doopouders 
1e Collecte:  
Wereld-
diaconaat 
2e Collecte:  
Onderhoud 
gebouwen. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed 
De gebeden worden afgesloten met het samen 
bidden van Ús Heit.  
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied:  416: 
“Ga met Goed en Hij zal met je zijn” 
 

Hierna worden we 
heengezonden met de 
Zegen van de Heer.  
 
Na de dienst is er 
gelegenheid om de 
doopouders te 
feliciteren, na te praten, 
koffie te drinken en te 
genieten van speciale 
tompoezen…  
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Medewerkers 
Voorganger:  Ds. De Boer Romkema 
Organist:  Klaske Deinum 
Koor:   Zanggroep o.l.v. Klaske Deinum 
Koster:   Johannes Koornstra 
Bloemen:   Trykst Lindeboom 
Ouderling van dienst:  Simon Turkstra 
2e ouderling:  Alie Bouma 
Diakenen:              Janny Pimmelaar en Alie Kalsbeek 

  

 


