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Zondag 01 maart 2020
Welkom

Bij de binnenkomst in de kerk op deze
stormachtige zondagmorgen staat de mand
voor de voedselbank klaar waar we onze giften
in kunnen
deponeren.
We worden deze
morgen welkom
geheten door
ouderling van
dienst Corry
Brouwer

Om te beginnen

Als openingslied zingen we lied 289: 1
“Heer, het licht van uw liefde schittert,
Schijnt in donkere diepten, schittert”

helder licht zien
En de weerglans op ons gezicht zien”
Ter inleiding op deze dienst
In deze dienst
zullen er twee
kinderen worden
gedoopt.
Rinske Marije
Jongbloed en
Wiebren Hendrik
Jongbloed.
Op de beamer worden twee foto’s getoond waar
uit blijkt dat ze allebei een agrarische
achtergrond hebben.
Een koe met een kalfje en twee lammetjes.
We zingen lied 67 uit: Tussentijds.
“Laat de kinderen tot Mij komen, alle alle kind”ren”

Bij de eerste zondag van de
40dagentijd op weg naar Pasen
Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die ons voor licht gemaakt hebt- dat wij
leven; spreek licht,
A: wees hier aanwezig in uw naam; ‘ik zal er
zijn’
Amen.
We zingen
nu lied 289:
3
“Heer, hoe
meer wij uw

Het thema voor
deze tijd is: “Sta
op”
Sta op voor je
medemensen,
voor recht, hoop,
vrede en
rechtvaardigheid.
Er volgt een
uitleg bij het
bloemstuk.

De rode tulp staat voor Jezus,
Alleen, tussen takken,
Die staan voor alles wat Hem tegen werkt.
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o.
01 maart 2020

1

We luisteren nu naar een lied: “Sta op en
schitter”.

De Verhalen

De lezing is uit het Nieuwe Testament uit Lucas
4, uit Wurd foar Wurd, van Karel Eijkman.
Het wordt
gelezen in het
fries door één
van de
doopvaders,
Age Wiebren
Jongbloed. Het
gaat er over dat Jezus rondzwerft in de
woestijn. De mensen willen graag dat Hij koning
wordt, maar op de manier zoals de mensen het
willen, zo kan Jezus geen koning zijn.
We zingen lied 839: 3 en 4:
“Ik danste voor de blinden die mij riepen om
licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw
gezicht”.
Preek
Op 16 maart gaat de bepaling in dat we 100 km
per uur mogen rijden. Tijd is niet alleen geld. Je
hoeft niet alsmaar door te jakkeren,
Vertraging is niet erg, je komt misschien wat
later op je afspraken maar als mens kom je
eerder thuis bij jezelf.
In dit huis van God
vertragen we tot rust,
bezinning en
verbinding met
onszelf, samen en met
God. In de kerk
mogen we voelen dat
niet alles draait om
ego’s of prestaties. Je weet je hier gewenst en
geliefd en kun je het licht van Christus
doorgeven in ons dagelijks leven.
Op de geboortekaartjes stond “It is in grut
wunder” Een wonder waar je elke keer weer stil
van wordt. Je maakt het niet zelf maar je mag
het ontvangen.

Zoveel genade wordt je toevertrouwd. Je weet nu
wat waardevol is in het leven. Als een kind vraagt
wat dopen is, kun je spelenderwijs met hen
ontdekken wat geloof inhoudt. Jezus wilde zelf de
doop ontvangen als geestkracht voor zijn werk.
Vroeger werd je ondergedompeld. Je wordt
gereinigd en God zal je altijd weer omhoog
helpen. Doop is vertrouwen dat de Liefde het
laatste woord heeft. Je blijft altijd met een
onzichtbare navelstreng verbonden met je
kinderen. Maar ze moeten wel de ruimte krijgen
om hun eigen weg te gaan. Maar
je blijft verbonden. Wat een wonder.
Amen
Na de stilte luisteren we naar muziek.

Het dopen

De dopelingen
worden
binnengebracht
en ook de
kinderen en
jeugd komen
uit de Fikarij
om deze doop
mee te
maken.
Terwijl we
luisteren naar
“Welkom” van
Nick en Simon, gaan de beide vaders met de
kinderen door de kerk om ze aan de gemeente te
laten zien.

Presentatie en naamgeving

De ouders worden gevraagd of ze verlangen dat
hun kind wordt gedoopt in de naam van de
Vader, Zoon, en Heilige Geest en hen wordt
gevraagd hoe de kinderen heten.
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Mogen deze
namen
geschreven
staan in de
palm van
Gods hand.
Als loflied
zingen we lied
105:5 uit: Psalmen en gezangen voor de
eredienst uit 1938.

Het is zo weerloos en zo klein, je weet nog niet
hoe het zal zijn”

Doop en handoplegging
De doopvragen.
Na het beantwoorden
van de doopvragen
van de ouders, die
worden beantwoord
met: “Ja, dat beloven
wij”, wordt de
gemeente verzocht op te staan en te antwoorden
op de vraag Rinske Marije en Wiebren Hendrik
op te nemen in onze gemeente.
Ook dat wordt beantwoord met: “Ja, dat beloven
wij”.

“God zal Zijn
waarheid nimmer
krenken
Maar eeuwig Zijn
verbond gedenken”
Er wordt een kleine
uitleg gegeven wat
de doop wil zeggen
en door Lise en
Rosalie wordt het
doopwater in het
doopvont uitgegoten
We luisteren naar
een doopgedicht:
“Neem maar de
tijd”
Hierna volgt een
luisterlied van
Marco en Jada
Borsato en John en Day Ewbank: “Samen voor
altijd”
We zingen nu lied 99 uit : Tussentijds”
“Jouw leven staat aan het begin, het heeft nog
geen herinnering,
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Doopkaars en doopkaart.
Ouderling van dienst Corry Brouwer
overhandigt de doopouders de doopkaars en
de doopkaart.
De diakenen
steken een
kaarsje voor
beide kinderen
aan die in de
kapel bij het
dooppaneel
worden neergezet.
Ook krijgen de ouders een
verrassing van de kinderen
van de zondagschool.

uitgang worden uitgedeeld.
De gebeden
worden
afgerond met
het samen
bidden van het
Onze Vader.
Als
slotlied
zingen we lied 405 uit de Evangelische
Liedbundel.
“Dat eens de Heer zal komen
In deze wereldtijd
En lang vervlogen dromen
Vertaalt in werkelijkheid.”

Linda Jongbloed zingt, als
mem en beppe, een liet as
geskink voor de beide
doopouders.

Dienst van gebeden en gaven.

De bloemen gaan als groet
van de gemeente naar de
beide doopouders
De 1e collecte is voor de
voorjaarszending
De 2e collecte is voor
kerkelijk werk
Tijdens de inzameling
vertelt Gerrit Wijnsma iets
over de collectes in de
40dagentijd en over de
spaardoosjes die bij de
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Zending en zegen
Hierna ontvangen we de zegen die we
beantwoorden met een drie keer gezongen
amen.
We zingen nog lied 90 : 1 en 8
“Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
De zekerheid van allen die U vrezen”
We worden uitgenodigd om de ouders te
feliciteren en een kopje koffie met elkaar te
drinken
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