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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Oecumenische doopdienst in de RK kerk te Wytgaard 

Zondag 11 augustus 2013
 

Wolkom 
Pater Jaring hjit ús 
allegearre fan herte 
wolkom yn dizze 
bysúndere tsjinst 
weryn wy tsjûge wêze 
sille fan it opnimmen 
fan Fetsje yn de 
Kristlike mienskip 
Wij zingen het 
openingslied: ”Alle 
wegen van de wereld 

leiden naar de hemel toe…  
 

Naamgeving 
Pater Jaring: “Toen God de 
mens had geschapen, liet Hij 
hem heel de schepping zien. Hij 
nodigde hem uit om elk 
schepsel een naam te geven en 
er behoedzaam mee om te 
gaan. Elk kind dat op de wereld 
komt is enig, is uniek. Het heeft 
een eigen toekomst, een eigen 
hart, een eigen roeping, Daarom 
krijgt het ook een naam:  
Pastor:  Hokker namme ha 
jimme jim berntsje  jûn? 

Alden:  Fetsje Dominique 
Pastor: Dat dizze namme skreaun wêze mei yn  

it boek fan it libben en yn de palm fan  
de hân fan God. Wat freegje jimme fan  
de Tsjerke fan God?  

Alden:  Wy freegje it doopsel 
Pastor: Jimme freegje de Hillige Doop foar  

jimme berntsje. Witte jimme hokfoar 
taak jimme dêrmei op jim nimme? Fan 
jimme wurdt ferwachte dat jimme jim 
berntsje opbringe yn it leauwen en it  

 
leare te libjen neffens it wurd fan Jezus: 
‘Haw God leaf boppe alles en dyn neiste 
as dysels’. Beseffe jimme dat?  

Alden:  Ja, dat beseffe wy.  
 
De namme fan Fetsje 
Dominique wurd yn it 
doopboek skreaun! 
 
Hierna volgt het Gebed om 
ontferming. Dit wordt 
afgesloten met het zingen 
van:  
´Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum’ “Bring 
huld’oan god jim folken, 
Loovj’allegear de Hear”.  
 

Verhaal voor de kinderen 
Het voorgelezen verhaal gaat over moeders die 
de kinderen bij Jezus willen brengen. Ze willen 
graag dat Jezus de kinderen zegent.  De 
discipelen vinden dit maar niks en sturen de 
kinderen en de moeders weg. Maar dan grijpt 
Jezus in. Hij legt uit dat de kinderen welkom zijn 
en dat we goed op moeten letten omdat we van 
kinderen 
nog veel 
kunnen 
leren…  
 
We 
zingen: 
“Kijk 
eens om 
je heen, kijk eens om je heen, geef elkaar een 
hand, je bent niet alleen… “ 
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De kinderen gaan met elkaar iets 
moois maken voor Fetsje. 
 

Tsjinst fan it wurd 
De 1e lezing is út de brief fan de 
Hillige apostel Paulus oan de 
Galaten. “Want allegearre binne 
jimme bern fan God om’t jim troch it 
leauwen mei Jezus Kristus ferbûn 
binne. Jimme allegearre dy’t yn 
Kristus doopt binne, hawwe Kristus 

(as in mantel) oan dien….” 
We zingen gezang 330: ´Wy 
tankje Jo, o God en Heare, 
dy’t wenje yn ûntagonklik 
ljocht…” 
De 2e lezing is uit het 
evangelie van onze Heer 
Jezus Christus volgens 

Lucas. Het 
prachtige verhaal 
van hoe Jezus de 
kinderen bij zich 
riep en zei: “Laat ze bij 
Mij komen en houd ze 
niet tegen, want van zulke kindren is het 
koninkrijk van God. Ik verzeker jullie, wie het 
koninkrijk van god niet als een kind aanvaardt, 
komt er beslist niet in”.  
Wij sjonge: ´Lit de berntsjes bij My komme, kom 
mar seit de Heare…. 
 
Overweging 
Vandaag is het feest omdat Fetsje de heilige 
doop ontvangt en haar naam voor altijd 
verbonden zal zijn met Gods Naam. Dopen is 
geloven dat Gods hand altijd onder ons leven 
zal zijn, dat we niet zo diep kunnen vallen of we 
vallen in Zijn handen. In zijn hoede zijn wij 
geborgen voor eeuwig. In het verhaal van 
vandaag brengen vrouwen hun kinderen bij 
Jezus, hopend op een zegen en goede 
woorden. Omdat kinderen in die tijd niet 
meededen gedragen de discipelen zich als 
ordebewaarders. Maar Jezus vraagt hen te 
stoppen met het weren van de kinderen. Word 
als een kind, zegt Jezus, blijf het kind in je 
zoeken ook als je al lang volwassen bent. God 

heeft je lief zoals je bent en niet om wat je doet, 
om wat je gaandeweg hebt bereikt in je leven. Wij 
mogen ons leven volop leven. Met Gods zegen 
op ons hoofd, als kracht om ons leven 
te leven door alles heen wat ons leven 
ons brengt. En ook als kracht om 
anderen tot zegen te zijn in het 
voetspoor van Jezus. Dan is het 
koninkrijk midden onder ons. Amen.  

 
We luisteren hoe “An 
evening song” van 
Forster, op klarinet 
wordt gespeeld door 
moeder Elske Roorda-
Posthuma met 
begeleiding van 
Klaske Deinum op orgel. Een 
prachtig intermezzo.  
Hierna zingt Aukje haar zusje (en 
ook ons toe). En dan kunnen we 
ons niet meer inhouden en klinkt 
een groot applaus!! 
 

Handoplegging 
Pater Jaring de Wolff legt de hand op het hoofd 
van Fetsje, tekent daarna een kruis op haar 
voorhoofd en zegt: 
´Moge alle goeds je 
ten deel vallen op je 
levensweg. Moge God 
met je zijn”.  
Vervolgens doen Ds. 
Wiebrig de Boer-
Romkema, Pastor 

Susan Boukema en de ouders dat ook. Pater 
Jaring vraagt ook de broers en de zus van Fetsje 
dat te doen.  
Hierna volgt de geloofsbelijdenis.  
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Dernei wurd troch de âlden fan Fetsje de 
doopbelofte ôflein. Ek de gemeente van 
Wurdum,  de Parochie fan Wijtgaard en de 
family belove dat sy mei soarch de âlden fan 
Fetsje helpe sille. 
 

Doop 

Pater Jaring: “Fetsje Dominique, ik doop jou in 
de Naam van de Vader en de Zoon en de 
heilige Geest. Opdat jij zult geloven in het 

goede en het 
mooie. Het licht 
mag zien en 
eerlijk zult leven. 
Opdat vrede in je 
hart mag wonen 
en je vreugde en 
liefde uit mag 
stralen, opdat het 
geloof een 
houvast mag zijn 
en je kracht en 

geluk mag ervaren telkens weer”.  
 
Zalving met olie 
“Ik zalf jou met de heilige olie, met de geest van 

Jezus 
Christus, als 
teken van het 
goede van de 
mens.  
De pater 
raakt het 
doopkleed 
aan en zegt: 
“Fetsje, jij 

draagt vandaag 
het witte 
doopkleed. Dit is 
het symbool van 
zuiverheid en 
blijheid. Moge het 
jou gegeven zijn 
te leven met een 
goed hart, zuiver als dit 
doopkleed.”.  
Pastor Susan ontsteekt de 
doopkaars aan de 
Paaskaars: “Ontvang deze 
brandende kaars als 
symbool van het licht en 
vreugde in de wereld. Het 
vuur tussen mensen en 
een vonk van Gods liefde. 
Dan God voor dit kind en 
omhels het met liefde”.  
 
Pater Jaring vertelt dat Fetsje een hele 
oude doopjurk draagt. En mei de bern falt 
him wat op… Fetsje gûlt net. Sy sit blier om 
har hinne te sjen!! 
 
Lied bij de doopkaars 
Ds Wiebrig zingt: 
No bisto doopt. Do krijst in kears 
In lyste flam foar dy.  
Dy kears wol sizze: Sjoch Gods ljocht 
Is altyd tichteby”.  
 
Dy kears giet mei. Soms giet er oan. 
Dan tinksto oan dyn doop. 
Groeist hieltyd fierder yn Gods ljocht 
Yn leauwe en yn hoop.  
 
De kears wurdt lyts. En do wurdst grut. 
Sa giet dat. Dat is goed.  
Faaks soargesto dan foar wat ljocht, 
Nimst oaren op ‘e noed. 
 
De kinderen bieden 
aan wat ze gemaakt 
hebben.  En dat is 
een prachtig 
werkstuk dat 
helemaal voor 
zichzelf spreekt.  
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Dienst van de gebeden 
Pastor Susan doet voorbede. Wij beantwoorden 
dat met het ´Heer ontferm U…” 
De voorbede wordt afgesloten met het samen 
bidden van het ‘Onze vader’. 
 
Toewijding aan Maria 
Hierna bidden we met elkaar het ‘Wees 
gegroet’ Een oecumenische versie van het Ave 
Maria door ds. Herman de Vries.  
 
Collecte 
De collecte is bestemd voor het Omarafonds. 
Dit is opgezet door Martsje Meijers en haar 
familie. Dochter Paulien is getrouwd met Justin 
Omara uit Uganda. Hij is arts in een kliniek 
aldaar. Enkele jaren geleden zijn ze begonnen 
met het ondersteunen van het onderwijs. Er is 
gestart met kleuteronderwijs en er is een 
basisschool gebouwd die dit jaar van start is 
gegaan.  
 
Als collectelied zingen wij:  
“Handen heb je om te geven van je eigen 
overvloed, en een hart om te vergeven wat een 
ander jou aandoet….” 
 

Zegen en heenzending 
Met de zegen 
van de heer 
worden wij 
heengezonden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Wy sjonge:  
Hear wês mei ús oant in oare kear. 
Wol oant wersjen oer ús weitsje, 
Lit gjin kwea ús rigen reitsje. 
Hear wês mei ús oant in oare kear. 
 
 
 
Medewerkers 
Voorgangers: Pater Jaring de Wolff Ocarm, 
 Ds. Wiebrig de Boer – Romkema, 
 Pastor Susan Boukema 
En vele anderen...  
 

 


