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        Doopviering van de PROTESTANTSE  

GEMEENTE Wirdum Fr e.o. op 
Palmzondag, 17 april 2011 

 

Yn dizze tsjinst sil doopt wurde Femke Griet, 
famke fan Johan Visser en Willie Kamminga út 
Wytgaard.  
 

Tsjinst fan de tarieding 
Yn in folle tsjerke hjit de âlderling fan tsjinst ús 
wolkom. De kachel hie fan „e moarn betiid wat 
kueren, dat de temperatuer is noch net sa 
geweldich. Hja advisearret ús om mar wat tsjin 
elkoar oan te skowen. 
Us iepeningsliet is Gesang 42, fers 1:  
“Verheug u, gij dochter van Sion” 
 
Hierna neemt ds. Hinne Wagenaar de leiding 
van de dienst over. Na de bemoediging volgt 
het drempelgebed. In aansluiting daarop zingen 
wij het tweede vers van Gezang 42. 
 

Dienst van het Woord 
Bij het openen van de Bijbel wordt biddend 
gezongen: 

Iepenje my foar jo goedens, en reitsje my oan 
Iepenje myn eagen foar jo goedens, en reitsje my oan 
Iepenje myn ferstân foar jo goedens, en reitsje my oan 
Iepenje hert en siel foar jo goedens, en reitsje my oan. 

Het 
kwartet 
zingt 
steeds één 
regel voor, 
daarna 
volgt de 
gemeente. 
 

De Bijbellezing is uit Matteüs 21: 1-11, het 
verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
 
Preek  
De afgelopen weken stond de preek in het 
teken van “ontmoetingen”. Het begon met 
Jezus die werd beproefd in de woestijn,  
 

 
vervolgens de ontmoeting van Jezus met Mozes 
en Elia op de berg en later nog andere. Vandaag 
staat de ontmoeting met een hele 
menigte in Jeruzalem op het 
programma. De menigte is uitgelaten, 
er is hoop, op de Messias, op grote 
politieke verwachtingen, hoop dat er 
eindelijk recht zal worden gedaan. De lucht 
zinderde van verwachting. Langs de weg stonden 
niet de rijken en mensen die het voor het zeggen 
hadden, nee het zijn de mensen die Jezus de 
afgelopen dagen heeft ontmoet: de arme, de 
verdrukten, de misbruikten. Wat verwachtten ze, 
een guerrilla tegen de Romeinen? Misschien wel, 
maar tegelijk moeten ze een ander beeld hebben 
gekregen van Jezus die op een ezel Jeruzalem 
binnen rijdt. Dat beeld betrof geen nieuwe 
machthebber, maar een mens vol erbarmen en 
zachtmoedigheid. Iemand die liever zelf lijdt dan 
dat hij anderen ziet lijden. Tot op de dag van 
vandaag zijn er miljoenen mensen op aarde die 
elk jaar weer datzelfde verhaal willen horen. Ook 
volgende week met Pasen als bij ons mensen 
worden gedoopt en er belijdenis wordt gedaan. 
En natuurlijk vandaag, wanneer een kindje wordt 
gedoopt in de traditie die begon met het oude 
verhaal van het volk Israël. In die eeuwenoude 
traditie hopen en vertrouwen 
wij op de goedheid van God.  

 
Muziek 
Na de verkondiging is er kort orgelspel met 
trompetbegeleiding.  
Daarna zingen we van Gez. 205 de eerste drie 
verzen: “Nu triomfeert de Zoon van God, die is 
verrezen uit de dood, 
Halleluha”. 
 

Dopen 
De bern fan de sneinsskoalle 
bringe ûnder de klanken fan it 
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“Zeven-Kleuren-Lied” in rainbôge oan kleurde 
ballonnen de tsjerke yn: 

Wij dansen op de regenboog, 
Met alle zeven kleuren 
Soms juich en spring je huizenhoog,  

en soms zit je te treuren. 
 

 
 

Pake Hinne Visser bringt de 
dopeling te tsjerke yn. Dêrop 
kuierje de grutske doopâlden 
Willie en Johan de tsjerke troch 
om harren famke Femke Griet 
goed sjen te litten. Hjirnei fynt 
de presintaasje plak en bidde 
wy it doopgebed. Mei elkoar 
sjonge wy fan gesang 335 de 
fersen 1,2 en 5: “Hear fan ús 
hert”. 

 
 
 
 
 

En dan folget de doop. 
Foarôfgeand belove de 
âlden ûnder mear om 
mei soarch en leafde 
om it bern dat harren is 
tabetroud,  hinne te 
stean. De gemeente 

belooft om dêrby te helpen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nei de doop oerlanget de wykâlderling de 
doopkears en doopkaart, de bern fan de 
sneinsskoalle jouwe in kado.  
We sjonge: “Dyn libben stiet oan it begjin.” 
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Tsjinst fan it dielen 
1e kollekte: tsjerke yn aksje 
2e kollekte: tsjerke. 

 
Blommen  
De blommen geane 
as groet fan ús 
gemeente nei de 
doopâlden.  
It blomstik is makke 
troch Etsje 
Posthuma. 

 
 

Gebeden 
Under mear wurdt bidden foar alle memmen en 
foar froulju, dy‟t gjin bern hawwe mar wol 
graach hawwe wold hiene. Ek is der oandacht 
foar de pakes en beppes fan de doopâlden en 
hja dy‟t der net mear binne. Fierder wurdt 
bidden foar frou Reitsma-Boesenkool, dy‟ 
ôfskied nimme moast foar har soan dy‟t 
ferstoarn is. Alle gebeden komme gear yn it “Us 
Heit , dat we mei elkoar bidde. 
 

Seine 
 
 
Wy wurde de wrâld yn 
stjoerd mei de seine fan 
de Hear!  

 
 

 

 

 

 

 

Meiwurkers 
Dizze tsjinst is tarêd tegearre mei de doopâlden en de 
lieding fan de sneinsskoalle.  
Foargonger:   ds. Hinne Wagenaar 
Oargelist:  Klaske Deinum 
Trompet:  Jeanette en Henriëtte  Scheepsma                    
Kosters:   Wiebe Brouwer,  Johannes Koornstra 
Alderling fan tsjinst:   Geartsje van der Meer 
Wykâlderling Anne de Haan 
2e âlderling: Arie Dol 
Diakens:                 Wybren Jongbloed en Jannie Lindeman 

 
Nei de tsjinst is der gelegenheid om de doopâlden lok 
te winsken. 
Bûten steane dan ek de bern fan de snein skoalle mei 
harren Peaske stokken.  
 
En de dûmny joech ynstruksje... Jimme rinne der 
fansels tuskentroch sa at de Keninginne dat docht; je 
rinne kalm oan en sjogge elk bern efkes oan en 
fertelle dat harren Palmpeaske stok prachtig is!!  


