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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

   Wirdum Fr e.o.  
    Zondag, 15 juli 2018 – 09.30 uur 

Doopdienst
 
Welkom 

Een verwachtingsvol geroezemoes 
vult de ruimte. Vandaag wordt 
Akello Ziva gedoopt, dochtertje van 
Justin en Paulien Omara. Beppe 
Martje Meijers zit grutsk met Akello 
op de arm op de voorste rij, 
geflankeerd door pake Bert. De 
kerkenraad komt binnen, samen 

met het 
ouder-
paar.  
Ouder-
ling van 
dienst 
Linda 
Jongbloed heet ieder welkom. Het openingslied 

is “Bless the Lord, 
my soul, and bless 
God’s holy name” 
– Taizé. Hierna 
volgen 
bemoediging, 
drempelgebed en 

inleiding op deze dienst.  
 
Lezingen 

Uit de Bijbel in Gewone 
Taal wordt Psalm 139: 1-
18 in gedeelten gelezen, 
afgewisseld met verzen uit 
lied 139. Het gaat over 

God, die volgens de dichter alles van ons weet, 
Hij weet waar we ziijn – de God die ons heeft 
gemaakt. 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

Aansluitend wordt gezongen: “Als je geen liefde 
hebt voor elkaar” (uit: Alles wordt nieuw, III).).  
 
De kinderen gaan met 
Tjitske Brouwer naar 
de kindernevendienst. 
Justin Omara leest uit 
het Oude Testament 
(the Good News Bible) 
Jesaja 58: 6-11. Dit wordt beantwoord met het 
zingen van opwekkingslied 571: “Dit is de dag, 
dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer 
ons geeft”.  
Als lezing uit Nieuwe Testament is gekozen voor 
Marcus 6: 6b-13 – Nieuwe 
Bijbelvertaling.  
 
Preek 
Zo’n poster kan irritant 
overkomen: wat koop ik 
daarvoor? Dan is het 
toch einde oefening als ik niet 
langer krampachtig probeer 
om het hoofd boven water te 
houden? Misschien is je kind laten 
dopen wel vertrouwen, dat het in 
geloof nooit einde oefening is, omdat de Bijbel 
spreekt van God, die zegt: Ik zal er zijn, Ik zal je 
leiden, Ik zal je dragen. Misschien is dopen wel 
vertrouwen dat als je op de bodem van de put 
terechtkomt, het nooit je ondergang voorgoed zal 
zijn, zoals je bij de doop verbeeldt dat je niet in 
het water blijft, maar door het water héén 
getrokken wordt. Dat je niet zo diep kunt zinken 
en vallen of je valt in Gods hand. Die belijdenis, 
daar gaat het om. Zoals de psalmdichter van 
psalm 139 het verwoordt: Ik kan naar de plaats 
gaan waar de zon opkomt. Ik kan naar de plaats 
gaan waar de zon ondergaat. Maar ook daar zal 
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Uw hand mij leiden, ook daar houdt Uw hand 
mij vast. En daarom zingen zoals wij 
vanmorgen: Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het 
leven geeft.  
Jullie beleven de komst van jullie kind ook als 
geschenk van God zelf. Als gegeven leven, hoe 
prachtig en wonderlijk. Dopen is haar gegeven 
leven aan Gods handen toevertrouwen. Aan 
zijn liefde en zorg ook voor haar op haar reis 
door rozentuinen en door de onvermijdelijke 

tijden van moeite en pijn. 
Om met God en 
medemensen haar 
bestemming te leren 
vinden.  

 
Doop 

Na stilte en pianospel 

komen de kinderen terug. 
Ze zijn getuige van de 
ontroerende rondgang 
van Justin en Paulien 
waarbij ze Akello 

presenteren 
aan de 
gemeente.  
Hierop 
zingen de 
doopouders 

en Ingrid Dol het 
opwekkingslied  
De rivier (642). Een 
paar refreinregels: 
 
 

t Nieuwe leven, kleine Ziva 
Here draag haar in uw hand  
Draag haar verder, door het leven 
Zet haar stappen in het zand 

 

Jasmin Omara en Nynke Dol 
worden uitgenodigd voor een 
belangrijke taak: het 
doopwater in het doopvont 
gieten. 

Gadegeslagen door klein en groot vinden de 
doop en handoplegging plaats. Dat Akello Ziva 

gekend en 
geliefd 
wordt en zo 
zichzelf mag 
worden en 
haar 
bestem-
ming in het 

leven kan vinden.   
Na beantwoording 
van de doopvragen 
wordt ze welkom 
geheten in de 
gemeente. De 
ouderling 
overhandigt de 

doopkaars en 
doopkaart. 
Overgroot-
moeder Omie 
Meijers leest 
hierna een 
wensgebed uit. 
Onder het 

zingen van 
het 1e vers 
van lied 
353: “Nu 
heeft het 
oude leven 
afgedaan” 
steekt een 
van de 

diakenen een kaarsje aan dat op het doopplateau 
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in de kapel wordt gezet, waar de naam van 
Akello Ziva is bijgeschreven. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kinderen hebben ondertussen iets gemaakt, 
dat ze de doopouders 
overhandigen.  
 
Bloemen en 
collecten 
De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar de 
doopouders.  
De eerste collecte is 
voor de diaconie en de 
tweede voor het 
kerkelijk werk. 
 
Slotlied en Zegen  
Na de gebeden volgt 
het slotlied “ ”t Goede is sterker as ’t kweade, 
leafde sterker as haat.” 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Daarna worden wij 
heengezonden met de Zegen 
van de Heer.  
 

 

En dan is het tijd 
tijd voor de 
felicitaties en 
koffie. 
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