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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 6 september 2009 

 

Welkom door de ouderling van dienst, Arie 
Dol. 

 
Dienst van de voorbereiding 
 

Openingslied: ‘Wês wolkom allegear’: 1,2 en 3 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
Inleidende woorden bij deze dienst 
 
Kyrie – Gebed om ontferming 
Vanwege alle pijn 
bij mensen groot en klein 
Heer, wil bij ons zijn. 
Vanwege groot verdriet 
Gij zijt toch die het ziet, 
Heer, vergeet ons niet 
Vanwege zoveel nood, 
in het klein en in het groot 
Heer, verjaag de dood. 
 
Gloria – lied: Lof zij de Heer, vers 1, 2 en 3. 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Marcus 8: 27 – 33: ‘Wie is Jezus?’ 
 
Preek: Jezus is onderweg, voortdurend in 
beweging. Zijn leerlingen moeten leren 
verstaan wie Jezus is. Hij vraagt: “Wie zeggen 
de mensen dat ik ben”. Hij wordt op een 
voetstuk geplaatst. Belangrijk is wat de 
leerlingen van Hem vinden. U bent de redder, 
de Messias, antwoordt Petrus. Juist dat is het 
antwoord waarover het conflict ontstaat. Jezus 
zegt dat Hij zal lijden en sterven, het 
tegenovergestelde van Messias, glorie. Petrus 
begrijpt het niet. 
Wat zou u als antwoord geven op de vraag ‘Wie 
is Jezus’. Heiland, inspirator, zoon van God 

enz. Het gaat om onze beleving/relatie met God.  
Kinderen moeten in de basis worden opgevoed, 
dat zij horen en leren over God. De vraag is hoe 
vinden ze hun plek in deze maatschappij. In een 
wereld met zoveel geld & glitter, hardheid en 
haat. God is een beeld van gelijkenis. Hij laat ons 
zien wie God is, dat er een goddelijke basis is 
van ons bestaan, zachtheid, liefde en vrede. God 
eren en de naaste dienen door je kind te laten 
dopen. Je toont je dankbaarheid, we belijden en 
helpen bij de vraag ‘Wie is Jezus’ en weten wie 
Hij is. 
 
Kinderen komen terug in de kerk. 
 

DOOP 
Presentatie van de 
dopeling Dennis 
Holwerda 
 

 
 
Moeder Henny zingt: Fielst sa goed, een lied van 
Agnes Sambrink.  
 
Gesprek met de kinderen; 
één van de kinderen schenkt 
het water in het doopvont.  
Doopgebed 
Zingen: Gezang 335: 1, 2 en 5 
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De Doop 
Zingen Lied 
335: 6, 8 en 9. 
Gelofte door 
ouders en 
gemeente 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in de gemeente 
 
 

Overhandigen van doopkaars en doopkaart. 

De naam van Dennis wordt bijgeschreven in de 
kapel en er wordt een kaarsje aangestoken. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed 
Voorbede in het bijzonder voor Mariska Bergsma 
uit de Pastoriesingel. 
Slotlied: Jouw leven staat aan het begin   
Zegen 
 
Felicitaties voor de doopouders en daarna is er 
koffie 
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar 
de doopouders,  
Henny en Mark Holwerda  
Het bloemstuk is gemaakt 
door 
Fokje Tolsma  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. H. Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Arie Dol 
Diakenen: Jannie Lindeman en Tjitske 

Visser 
Kinderdienst:  Karla Hingst en Geertsje van der 

Meer  
 


