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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 16 januari 2011 

 
Dienst van de voorbereiding 

Welkom door de ouderling van 
dienst. Vanmorgen zal de 
dienst staan in het teken van 
de doop van Ylona Rika 
Cornelia Brouwer. 
Psalm 121: 1 en 4 (Ik sla mijn 
ogen op en zie) 
Bemoediging en 

drempelgebed. 
Traditiegetrouw staat op deze zondag de doop 
van Jezus centraal; een doopdienst sluit daar 
mooi op aan.  
Gebed om ontferming: 

Heer, wil bij ons zijn. 
Heer, vergeet ons niet. 
Heer, verjaag de dood. 

Zingen lied “Liefde doet ons mensen leven”. 
 

Dienst van de schriften 
Gebed bij de opening van het Woord. 
Lezing: Matteüs 3: 13-17 (doop van Jezus) 
door de doopvader Jan-Sietze Brouwer. 
Preek: 
Jezus werd niet na de geboorte gedoopt, maar 
na 8 dagen besneden en kreeg toen zijn naam. 
Behoort dan tot het volk van God. Later 
gedoopt door Johannes de Doper. Het ritueel 
was bekend bij de Joden als reinigingsritueel: 
een nieuw begin, tot inkeer komen. Bij Jezus is 
het een begin van zijn optreden, van zijn 
roeping. Matteüs trekt een parallel tussen Jezus 
en het volk Israël:  
Israël uit onderdrukking in Egypte bevrijd; Jezus 
onder onderdrukking geboren. 
Doortocht door de Schelfzee en de doop van 
Jezus. 
In de woestijn na de doortocht en Jezus in de 
woestijn na de doop. 

 
Op de berg Sinaï de tien geboden en Jezus’ 
Bergrede. 
Vandaag dopen wij kinderen. De doop is een 
beginpunt voor het kind (en ouders); het wordt 
opgenomen in een groter geheel. 
Waarom wordt er gedoopt? 
Uit dankbaarheid (dat wij een kind hebben 
ontvangen); zegen voor het kind (dat het een 
mooi en volledig mens mag worden); opgenomen 
worden in grotere groep (kerk); belofte aan God 
en gemeente (opvoeden). 
Het kind is gekend en geliefd ook door God. 
Weten dat we gewenst zijn is een fundament van 
ons bestaan. Ylona’s naam staat geschreven in 
Gods hand. 
 
Na de preek luisteren wij naar het lied “A 
mother’s prayer” van Celine Dion (op cd). 
Lied SoW 164: 1,2,3 (Jouw leven staat aan het 
begin). 
Dopeling en kinderen zondagsschool komen in 
kerk. 
 

Doop van Ylona Brouwer 
De ouders 
Jan-Sietze 
Brouwer en 
Laura de 
Jong 
presenteren 
hun dochter 
aan de 
gemeente. 
De vraag 
aan de 
ouders of zij willen dat hun kind wordt gedoopt 
wordt positief beantwoord. 
Daarna lezen de ouders het “Gebed van een 
moeder” voor.   
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Uit het gesprek 
met de kinderen 
blijkt dat er voor 
het dopen nodig 
is: een baby, een 
dominee en 
water.  
Doopgebed. 
Gez. 335: 1,2,5 

(Heer van 
uw kerk). 
 
 
 
 
Dan volgt 
de doop 
zelf, 
waarbij de 
dopeling 
de namen 

Ylona Rika Cornelia     krijgt.  

 Gezongen wordt Gez. 335: 7,8,9. 
Doopvragen aan de ouders worden beantwoord 
met : “Ja dat beloof ik”.  

De vraag aan 
de gemeente 
Ylona te 
helpen 
Christus na 
te volgen 
wordt 
beantwoord 
met: “Ja, dat 
willen wij”. 
Ds. 

Wagenaar toont Ylona 
nogmaals aan de gemeente.  
De ouderling van dienst 
Simon Turkstra overhandigt 
de doopouders een 
brandende doopkaars. Ook 
in de kapel wordt een lichtje 
ontstoken en is de naam van 
de dopeling bijgeschreven.  
De kinderen van de 
zondagsschool hebben voor 
Ylona briefjes met goede 
wensen gemaakt. 
 

Zingen SoW 
161: 1,2,4 
(Verbonden 
met vader en 
moeder). 
 

Dienst van 
het Delen 

Mededelingen door de ouderling van dienst. 
Komende week wijkcontactavond/middag, lezing  
“Als nalaten u een zorg is” door kandidaat-notaris 
Tineke Castelein. 
Deze avond vesperdienst in de kapel. 
Volgende week viering Heilig 
Avondmaal. 
 
De bloemen gaan naar de 
doopouders. 
1e Collecte: diaconie 
2e Collecte: kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- 
stil gebed. 
Dankgebed (voor Ylona 
Brouwer, Ben Nauta) en voorbede (Izaak 
Kuperus) en stil gebed, welke worden afgesloten 
door het gezamenlijke Onze Vader.  
Slotlied: gez. 456: 1,2 (Zegen ons Algoede). 
 

Heenzending en Zegen 
De zegen wordt afgesloten met het zingen van 
gez. 456: 3 (Amen, amen, amen!). 
Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te 
feliciteren voor in de kerk. 
 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Simon Turkstra 
2e ouderling: Sándor Weerstra 
Diakenen: Hinke Meindersma,Tjitske        
 Visser 
Bloemen door: Ettje Posthuma 
Zondagsschool: Klazina de Hoop 


