PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 13 mei 2012
Doopdienst
Afsluiting winterseizoen
Dienst van de voorbereiding
Ouderling van dienst Martje Meijers
heet iedereen van harte welkom. Wij
zingen ons openingslied uit `Tusken
rein en sinne`, nû 55: 1 en 2: `Wês
wolkom allegear. Wês wolkom,
ienkear, noch in kear. Wy hawwe hjir
in oerke feest mei minsken ien fan
hert en geast. Wat is it libben goed, sa
sjonge wy hjoed.`

Bemoediging en Drempelgebed
Zingen: `Tusken rein en sinne` 55: 3

Dienst van de Schriften
Karla Hingst leest het verhaal van `De
stalknecht die koning werd`

oorsprong/afkomst, wat
er ook in je leven
gebeurt. Denk niet te
groot over jezelf maar
blijf daarentegen niet
klein. Accepteer groei,
in geloof, gedrag,
uitstraling en vergeet
daarbij nooit je
oorsprong. Dat geldt
vandaag in `t
bijzonder voor de
dopeling en voor de
4 kinderen die
afscheid nemen van
de zondagsschool:
Kijk in de spiegel;
zie wie je bent en
vergeet je oorsprong niet.
Weet dat je er mag zijn en
dat je geliefd bent.

Na de stilte luisteren
we naar muziek

De doop
Zingen: `De laatsten worden
de eersten, wie knielde krijgt
een troon, de knechten mogen
heersen, de dienaar heet een
zoon`
Evangelielezing: Jakobus 1:19-27

Overdenking
De spiegel staat centraal in het verhaal van `De
stalknecht` en in de overdenking. Het gaat
erom dat je niet vergeet wie je bent, je

De dopeling, Jenthe
Lycke, wordt binnen gebracht; ondertussen
luisteren we naar het lied: `Zij maakt het verschil`
van `De
Poemas`.
Jenthe
Lycke
wordt aan
de
gemeente
gepresenteerd.
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Haar vader, Tjitte
Feenstra, vertelt
waarom hij en
zijn partner,
Mareye Swart,
wensen dat hun dochter in onze gemeente
wordt gedoopt.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die van alle mensenkinderen houdt.
Ik geloof in zijn bedoeling met onze aarde:
Hij wil vrede en goedheid alom.
Ik geloof niet in een wereld
die je kunt verdelen in rijk en arm;
maar ik geloof in een gelijke verdeling
van de goederen der aarde tussen mensen.
Ik geloof niet in een wereld
waarin het ene kind
veel meer kansen krijgt dan het andere kind;
maar ik geloof in een aarde
met gelijke kansen voor iedereen.
Ik geloof dat het God pijn doet
als Hij ziet hoeveel lijden er in de wereld is,
en ik geloof dat Hij ons sterk maakt
om nabijheid en vriendschap te geven aan mensen,
dat Hij ons leert elkaar voor te gaan in goedheid en
vrede.
Daartoe kwam zijn Zoon in onze wereld;
naar zijn voorbeeld mogen wij leven,
tot voorbij de grenzen van de dood. Amen.

Gesprekje met de kinderen

Doopgebed
Zingen: Lied 335: 1,2,3 en
5: `Heer van uw kerk`.

Jenthe Lycke wordt
gedoopt
Zingen: Lied 335: 7,8 en 9

De gelofte van de
ouders
Welkom in de
gemeente
-De doopkaars en de
doopkaart worden aan de
ouders overhandigd
-De naam van de dopeling
wordt in de kapel
geschreven
-Daar wordt een kaarsje
aangestoken
Zingen: Sjongend op Wei
163: 1 t/m 4:
Mensenkind waar kom jij
vandaan
amper geboren,
nog geen naam,
totdat twee
mensen, een
man en een
vrouw,
zeggen: wat
houden wij veel
van jou:
Jenthe is je
naam.

Het doopwater wordt in het
doopvont gegoten.
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De bloemen gaan naar de doopouders

Dankgebed- voorbeden- stil gebed
Wij sluiten de gebeden af met het
gezamenlijk gebeden Onze Vader.

Heenzending en Zegen
Als
slotlied
zingen wij:
`U zij de
glorie`, in
de
Franse-,
Nederlandse- en
Friese taal.

Dienst van het Delen
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerkelijk werk

Afscheid van de
oudste
kinderen van de zondagsschool:
Nynke v/d Heide, Aelze Dirk de Jong, Jelle
v/d/ Wal en Johan Wijbenga

Wij gaan naar
huis met de
Zegen van de
Heer en
beantwoorden de
zegenbede met
het gezamenlijk
gezongen Amen.
Medewerkers

Zij stappen om beurten door een `spiegel`;
jeugdouderling Geartsje v/d Meer spreekt hen
toe en verwelkomt hen in de gemeente.

Voorganger:
Organist:
Koster:
Ouderlingen:

Ds. Hinne Wagenaar
Klaske Deinum
Johannes Koornstra
Martje Meijers
Corry Brouwer
Diakenen:
Hinke Meindersma Jannie Lindeman
Leiding van de zondagsschool
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