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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 16 december 2012 

 
Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst, Simon Turkstra, leest: 
We zullen alles eerlijk delen, 
We zien elkaar weer staan. 
Baas boven baas zal dan voorbij zijn. 
Wie arm is staat vooraan. 
(Lucas 3: 7-18)  

 

Daarna wordt 
de 3e 
adventskaars 
aangestoken en 
worden de 
gemeenteleden 
en de vele 
gasten welkom 
geheten. Dit 

welkom gaat hem zo vertrouwd af dat hij onze 
vorige dominee aankondigt als voorganger. 
Ds.De Haan zit er niet mee, ‘Dit voelt als thuis’! 

 
Vandaag wordt de doop van 
Fenna Holwerda gevierd. Tevens 
is de organiste jarig en ze wordt 
door de gemeente toegezongen. 
Met recht een feestelijke dienst.  
 
Het openingslied is Gezang 26:1 

en 3, Daar is uit ’s werelds duist’re wolken een 
licht der lichten opgegaan. 
We bidden samen het drempelgebed en het 
kyrië, gevolgd door het gloria Gez.134: Eer zij 
God in onze dagen. 
 

Dienst van de schriften 
Overdenking 
Er zijn drie duiven meegekomen uit Bolsward. 
Ze worden genoemd: Dennis, Ruben en Fenna. 
Ze zullen na de dienst worden losgelaten als 
teken van de hoge vlucht die mensen kunnen 
maken in hun leven.  

 
Dood en leven liggen 
heel dicht bij elkaar. 
We gedenken de 
dood en vieren het 
leven. 
Er worden drie 
teksten gelezen 
waarin een duif een rol speelt: Gen. 1: 1 en 2, 
Gen. 8:6-12 en Matth. 3:16 en 17. Dit zijn 
markante punten in  
de bijbel: De schepping, de watersnood met 
nieuwe start en de doop van Jezus.  
In Genesis zien we het beeld van een God die 
nieuwsgierig is als een duif: Hij onderzoekt wat er 
loos is. Gods Geest zweeft over de oervloed, 
over onze duisternis. Wat is er loos, waar kan Hij 
helpen?  
In Genesis 8 staat het verhaal van Noach: Het 
gaat niet goed met de mensen en er komt na de 
grote vloed een wederopbouw op aarde. De duif 
vindt na de tweede zoekpoging een groen 
olijftakje en na nog eens 7 dagen laat Noach hem 
nogmaals gaan. Dan komt de duif niet meer 
terug, wat een teken is dat het weer mogelijk is 
om op aarde te wonen. Er is weer toekomst. 
Als Jezus zich heeft laten dopen door Johannes 
de Doper, gaat de hemel open en daalt er een 
duif neer op Hem. En de stem van God klinkt: 
“Dit is mijn Zoon, van wie ik 
hou”. 
 
Zo is de duif het symbool 
geworden van Gods 
betrokkenheid bij de wereld 
en bij elk van ons 
persoonlijk. 
Het leven is mooi en hard, we hebben God nodig. 
Zoals Gods Geest over de wateren zweefde bij 
het begin van de schepping, zo vliegt Hij als een 
duif over ons leven, over ons verdriet en onze 
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duisternis en brengt daar hoop en zicht op 
toekomst. 

Dienst van de Doop 
Tijdens het orgelspel komen de kinderen in de 

dienst en wordt 
Fenna 
binnengedragen 
door haar tante. 
De kinderen 
hebben direct 
oog voor de 
duiven die voorin 
de kerk in een 
kooi zitten.  
Fenna wordt 
door haar vader 
Mark aan de 
gemeente 
geshowd, haar 
grote broer  
Dennis loopt een 
eindje mee.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna zingt Fenna’s Henny moeder samen met  

Lucia Tilma een prachtig lied: ‘Ik zal er voor je 
zijn’ (Reni en Elisa Krijgsman)  

 
 

Na het dopen wordt Fenna’s naam bijgeschreven 
in de kapel en wordt er voor haar een kaarsje 
aangestoken. 

 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Diaconie  
2e Collecte:  Kerkelijk werk 
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Bloemen: De 
themakleur is vandaag 
roze, het themawoord: 
Levend water. In 
schoon water kan het 
leven echt tot zijn 
recht komen.  
De bloemen gaan als 
groet mee met de 
doopouders.  
 
 

Heenzending en Zegen 
Na de zegen zingen we het slotlied Gez. 124: 1 
en 5: Nu daagt het in het oosten 

 
Vervolgens gaat iedereen naar buiten waar bij 
het grafje van Ruben (broertje van Fenna en 
Dennis) de duiven zullen worden losgelaten. De 
gemeente staat in een grote kring rondom het 
hof.  
 

Na deze gevarieerde dienst is er de 
gelegenheid om de doopouders te feliciteren. 
Eerst bij het hek, vervolgens lekker warm in de 
Fikarij bij een bakje koffie of thee en met 
heerlijk gebak. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. De Haan 
Organist:  Klaske Deinmum 
Koster:   Klaas Krol 
Ouderling van dienst: Simon Turkstra 
2e ouderling:  Carla van der Graaf 
Diakenen:  Hinke Meindertsma en  
  Jannie Pimmelaar 
Bloemen:   Fokje Tolsma  

 


