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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 9 oktober 2016 

 
De ouderling van dienst 
Truus Sterrenburg heet  een 
ieder welkom in een volle 
kerk. Vandaag is de 
doopdienst van Leanne 

Laura Janne Brouwer. Een 
speciaal welkom voor alle 
gasten.  
 

Het openingslied is uit de 
bundel ‘Tusken rein en 

sinne’  Lied 55 ‘Wês 
wolkom allegear.’  
 
Da. Wiebrig de Boer 
Romkema houdt een 
korte inleiding op de 

dienst. Familie is van ver 
gekomen, maar ook de prachtige 
doopjurk. Deze zagen de 
doopouders Jan-Sietze Brouwer 
en Laura de Jong afgelopen 
zomer op vakantie in Tsjechië 
hangen en ze dachten: meinimme! 
Een prachtfoto van de inmiddels 
tien maanden oude Leanne, prijkt 

op de voorkant van de liturgie. 
 
Na het gebed om ontferming zingen we uit 
Wylde Goes liet 2 “Alle Wûnder om ús hinne, 
komt út Gods Hân”. 
 

Daarna volgt de 
lezing Psalm 139 
Aansluitend zingen 
we lied 139 ‘Ik loof u 
die mijn schepper zijt’. 
Jan-Sietze leest in het 
Frysk de lezing 
Matteüs 3: 13-17. De  

 
doop van Jezus door Johannes.   
 
Na lied 67 uit Tuskentiden: ‘Lit de bern mar by 
My komme’ gaat een grote groep kinderen met 
Karla Hingst naar de kindernevendienst. 
 
Preek 
Psalm 139 is een van de bekendste psalmen en 
wordt vaak gekozen om te lezen bij een 
rouwdienst, een huwelijk of een 
doopdienst. Bij de hoogten en 
bij de diepten van het leven, op 
heel bijzondere momenten. Zo 
mijmert deze dichter ook over 
het wonderlijke van het leven dat een mens soms 
zomaar kan overvallen, als je stilvalt en tot rust 
en bezinning komt.  
Het gaat over een God die je reisgenoot is die je 
kent en je lief heeft.  
Dopen wil zeker niet zeggen dat je pas een kind 
van God bent als je gedoopt wordt. Dat is een 
misverstand wat nog wel eens bij mensen leeft. 
Hoe wreed zou dat zijn. Dopen wil zeggen: ik 
geloof dat het leven van dit kind uit God is, ook al 
weet ik best hoe een zwangerschap biologisch in 
zijn werk gaat. Maar ik vind het ook iets heiligs, 
iets van God, een wonder waar ik God voor wil 
danken. Je bent tot leven geroepen en mag 
lichtdrager zijn, in navolging van Jezus, in een 
wereld waar veel licht en veel donker is. 
 
Doop 
Tijdens het zingen van lied 79 ‘Verbonden met 
vader en moeder’, 
lopen de ouders met 
de dopeling door de 
kerk en laten haar 
trots aan de 
kerkgangers zien.   
Broertje  Rienk en  
zusje Ylona worden 
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uitgenodigd voor de belangrijke taak: het 
doopwater in het doopvont gieten. 
 
We zingen uit Tussentijds 99 ‘Jouw leven staat 
aan het begin’.  
 
Omringd door veel kinderen vindt de doop en 
handoplegging plaats. Dat Leanne gekend en 
geliefd wordt en zo zichzelf mag worden en 
haar bestemming in het leven kan vinden. 
Na de doopvragen wordt Leanne welkom 
geheten in de gemeente.  

De ouderling verstrekt de doopkaars en 
doopkaart. De diaken steekt een kaarsje aan 

dat bij het dooppaneel in de kapel wordt gezet, 
waar de naam van Leanne is bijgeschreven.   

Klaske zit ondertussen  achter de piano voor het 
begeleiden van het opwekkingslied: lied 334. 
‘Heer Uw licht en Uw liefde schijnen, waar U bent zal 

de nacht verdwijnen.  
Jezus licht van de wereld vernieuw ons. Levend 
woord ja Uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij 
Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid 
Komt heil’ge Geest stort op ons Uw vuur 
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen 
Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.’ 

 
De kinderen hebben een poster met allemaal 
wensen gemaakt. Deze wordt aangeboden door 
één van de kinderen  met de woorden:  ‘we 
hopen dat Leanne een fijn leven krijgt!  
 
Mededelingen 
De bloemen uit de 
kapel gaan naar 
de doopouders.   
De eerste collecte 
gaat naar de 
zending en de 
tweede naar het 
kerkelijk werk. 
 
Slotlied en Zegen 
Na de gebeden volgt het slotlied, lied 150 ‘Loof 
God, looft Hem overal’. 
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Wij 
worden 
daarna 
heenge-
zonden 
met de 
Zegen 
van de 
Heer.  
 
Daarna is het tijd voor de felicitaties. En tevens 
koffie met een traktatie van de ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist :       Klaske Deinum 
Koster:          Johannes Koornstra  
De dienst is mee voorbereid door de doopouders. 
Medewerking:  kindernevendienst. 
Bloemen:       Fam Brouwer 
Ouderling van dienst: Truus Sterrenberg 
Diakenen:     Alie Kalsbeek en Tjitske Cnossen 
JR         
  

 


