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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
                        Zondag  17 juli 2016 

De ouderling van 
dienst Jannie 
Feenstra heet  een 
ieder welkom in deze 
doopdienst van 
Jasmin Maartje 
Omara. Een speciaal 

welkom voor 
de gasten. 
Voor de 
doopouders, 
Paulien en 
Justin en 
familie, is het 
een 
terugkomen 

in een kerk waar ze zich 
zo thuis voelden. Zowel 
de baby als de ouders zijn 
gekleed in Afrikaanse 
gewaden: blouse, 
doopjurk, rok en 
haarband alles in 
dezelfde groene stof, het 

ziet er prachtig uit. De 
voorganger is Ds. Wiebrig 
de Boer-Romkema en de 
organist Albert MInnema.   
 

Het openingslied is 139:1. 
‘Heer die mij ziet zoals ik 

ben.’ 
Na de 
bemoediging en 
het 
drempelgebed 
zingen we 139: 
7 . 
Na het gebed 
om ontferming 

dat afgewisseld wordt 
met het zingen van ‘Heer 
ontferm U, zingen we: 
‘Bless the Lord my soul, 
who leads me into life.’  
 
Justin en Paulien lezen 
de door hun zelf 

uitgekozen schriftlezingen uit 
Jeremia 29: 11 t/m 14a en uit 
het evangelie van Lucas: 15-
17. Justin leest deze laatste 
schriftlezing voor in het Luo, 
zijn 
Oegandese 

moedertaal.  Een bijzondere 
ervaring om deze Afrikaanse 
taal te horen in onze Friese 
kerk. Gelukkig staat de 

vertaling in 
de liturgie.   
 
Na lied 20 
‘Laat de 
kindren tot mij komen’ gaan de kinderen met 
Linda Jongbloed naar de kindernevendienst.   
 
De derde lezing uit Lucas 10: 38-42 is de 
bekende lezing over de zusters Marta en Maria 
die Jezus ontvingen. Marta werd helemaal in 
beslag genomen door de zorg voor haar gasten, 
terwijl Maria aan de voeten van Jezus gaat zitten 
luisteren naar zijn woorden. 
 
Aansluitend zingen we lied 51 uit de Wylde goes. 
‘Take, o take me as I am,’ Neem mij aan zoals ik 
ben. 
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Preek.   
Ds. Wiebrig vraag naar aanleiding van de twee 
types mensen, de Marta’s en Maria’s, wie van 

ons welke is. Ver weg de 
meerderheid blijkt een Marta te 
zijn, maar uit het getwijfel blijkt ook 
al snel dat bijna iedereen beide 
personen in zich heeft.   
Het verhaal van de zussen is een 

beeldverhaal. Ze lijken niet op elkaar, het botert 
niet, in vrede samenleven is voor zovelen en 
ook voor hen niet eenvoudig. Martha kan niet 
ont-moeten maar zit in het moeten, rent 
zichzelf voorbij, heeft geen oog voor zichzelf en 
daardoor geen oor voor de ander. Ze kan ook 
nieuwe ruimte voor zichzelf creëren door te 
vragen: Maria help je even mee? Dat doet ze 
niet. Ze is verbitterd. Jezus roept haar aan in 
volwassenheid en niet het kwetsbare kind: sta 
toch even stil, maak je niet zo druk, heb je de 
innerlijke vrede nog wel? In de kern gaat het 
om stilte, gebed en rust. Het leven is niet een 
“to do lijstje”. 
We mogen worden als een kind, puur en 
ongekunsteld, je mag er zijn, het is goed dat je 
er bent. Het gaat niet om status, macht, 
prestatie enz. Laten we onze kwetsbaarheid 
tonen, kijken naar wat een ander nodig heeft en 
hoopvol blijven. Het vuur voelen en laten blijven 
branden in ons. Wij zijn allemaal in de staat de 
wereld te kleuren en het licht te verspreiden. 
Amen. 
 
Doop 
In de inleiding op de doop zegt ds. Wiebrig dat 
dit de plek is waar Paulien zelf ook gedoopt is 
en Justin zich zo thuis heeft gevoeld op de 
momenten dat hij vanuit Afrika in Nederland 
was. Ze voelen zich nog altijd verbonden en 

hebben daarom 
er voor gekozen 
hun dochter 
Jasmin Maartje 
hier in de kerk 
van Wirdum te 
laten dopen. In 
Kranenburg In 
Duitsland waar ze 
woonachtig zijn, 
wordt Jasmin 

Maartje ingeschreven in de gemeente.   
De ouders lopen met de 
dopeling door de kerk en 
laten haar trots aan de 
kerkgangers zien.   
Famke giet het doopwater in 
het doopvont. Omringd door 
de kinderen vindt de doop 

en 
handoplegging 
plaats. Na de 
doopvragen 

wordt Jasmin 
Maartje 
welkom 
geheten in de 
gemeente van 
Christus.  

De ouderling 
verstrekt de 
doopkaars en 
doopkaart met 
de tekst: 
 ‘ik ha dy by dyn 

namme neamd 
esfh.’  
De kinderen bieden 
een vlaggenslinger 
met de naam aan.   

Daarna leest 
overgroot-
moeder omi 
Meijers een 
gedicht voor met 

de strekking dat je 
gedoopt  bent om echt 
te leven en het licht van 
God door te geven.   
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We zingen lied 79: 1,4 ‘Verbonden met vader 
en moeder’. 
De diacen 

brengt een lichtje naar 
de kapel waar de naam 
van Jasmin Maartje al 
bijgeschreven is.  

De bloemen uit de 
kapel gaan naar de 
doopouders en de 
andere bloemen 
gaan naar  fam. 

Minnema.   
 
De eerste collecte 
gaat naar de diaconie 

en de tweede naar 
het kerkelijk werk.  
 
Na de gebeden zingen we als slotlied 531 uit 
gezangen voor liturgie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Na de zegen kan een 
ieder de doopouders 
en familieleden 
feliciteren en 
bijpraten met de 
oudgemeenteleden, 
Bert en Martje Meijer. 
De schenkers en 
bakkers 
zorgen voor 
koffie met 
lekkernijen.  
 
 
Na de koffie 
gaat elk zijns 
weegs en is 
er een eind gekomen 
aan deze feestelijke 
doopdienst van 
Jasmin Maartje 
Omara.   
 
 

Medewerkers 
Voorganger: Ds Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:      Albert Minnema 
Koster:         Wiebe Brouwer  
De dienst is mee voorbereid door de doopouders. 
Medewerking van de kindernevendienst. 
Bloemen:       Bep Minnema 
Ouderling van dienst: Jannie Feenstra 
Diakenen:      Wiebren Jongbloed en Tsjitske Cnossen. 
JR         
  

 


