
In deze dienst zal

Melissa Rosalie de Vries-Meijer (Rosalie) 

belijdenis van het geloof  afleggen, 

en zal Trijntje Tryntsje Lina, 

dochter van Rosalie en Harm de Vries,

de Heilige Doop ontvangen. 

Orde van dienst voor zondag 15 november

in de Sint Martinuskerk te Wirdum 



Welkom en mededelingen

Voorganger : da. Wiebrig de Boer-Romkema

Organist : Albert Minnema

Koster : Gerrit de Vries

Beamer : Hendrik Hiemstra

Camera : Dick Sterrenburg

Deze dienst is mee voorbereid door de doopouders

Liet 287: 1  - solo gezongen, u kunt mee neuriën



Lied 287: 1



Lied 287: 1



Bemoediging en groet 

v: Onze hulp in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Genade zij u en vrede 
van God onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer
in de gemeenschap van de Heilige Geest   

A: AMEN

Lied: 287: 2 solo gezongen, u kunt mee neuriën



Lied 287: 2



Lied 287: 2



Inleidend woord 

Luisterlied:  10.000 redenen tot dankbaarheid
- Opwekking 733 



Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.

De zon komt op, 
maakt de morgen wakker;
mijn dag begint
met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen
als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld
toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot 
en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid
wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen
tot dankbaarheid.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.

En op die dag,
als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt
en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel
Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid.



DIENST VAN HET WOORD  

Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 25: 34-40 

uit: Was ik een schaap, dan wist ik het wel  - Karel Eijkman

Luisterlied: De kracht van Uw liefde
– Opwekking 488



Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde

Refrein:
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een 
arend
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

Refrein 2x
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een 
arend
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.



Stilte

Preek

Orgelspel 









Kristallnacht Berlijn
C. Salomon





DIENST VAN BELIJDENIS EN DOOP 

De kinderen van de zondagsschool komen binnen 

In plaats van een rondgang door de kerk: de dopeling in beeld



Doopgebed

V: De Heer zij met u allen!
A: ZIJN VREDE MET U!
V: Verhef uw harten!
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
V: Zegenen wij de Heer onze God
A: Hem zeggen wij dank

V: Voor het leven van mensen
Hebt U scheiding gemaakt, God
Tussen donker en licht



Tussen kwaad en goed, 
Tussen angst en vrede,
Tussen dood en leven

A: U BENT ONZE REDDING! 

V: Daarom hebt U uit de chaos
De aarde tevoorschijn geroepen
Daarom hebt U Noach gered
Uit de vloed van het kwaad;
Daarom hebt U voor Israël een weg gebaand
Door het midden van de zee.

A: U BENT ONZE REDDING!



V: Zoals de vreemdeling Naäman
Genezen opstond uit de grensrivier,
Zoals Jezus in die Jordaan is ondergedompeld,
Uw Geest op Hem daalde,
En Hij daaruit opstond
Als uw geliefde Zoon,
Zoals Hij het graf heeft achtergelaten
En uit de dood is opgestaan,
Als eerste van ons allen,
Zo vieren wij nu onze doop.

A: U BENT ONZE REDDING! 



Presentatie 

Waardevolle woorden uit een brief 

Verzaking en belijdenis



Rosalie, jij die vandaag bij de doop van jullie dochter jouw doop wil 
beamen en je geloof belijden, verhef je stem en antwoord mij: 

V: Wil je de Heer onze God dienen
En naar zijn stem alleen horen? 

Wil je je verzetten tegen alle machten
Die als goden over ons willen heersen? 

Wil je ieder slavenjuk afwerpen
En leven in de vrijheid van Gods kinderen? 

Wat is daarop je antwoord? 



V: Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Verlosser? 
Geloof je in Jezus Christus, zijn Zoon, 
Onze gekruisigde en opgestane Heer?
Geloof je in de Heilige Geest,  die ons leven vernieuwt? 

Wat is daarop je antwoord? 

V: Schaam je dan niet Christus te belijden,
Want het evangelie is een kracht Gods
Tot behoud van ieder die gelooft;
En belijdt in gemeenschap 
Met de kerk van alle eeuwen: 

Geloofsbelijdenis gezongen: lied 340 B  - solo gezongen, u kunt mee neuriën



Lied 340B













Handoplegging

Gelofte: 

V: Rosalie, jij bent gedoopt met water en Geest 
om voortaan Jezus te volgen
en met heel de Kerk te belijden
dat Hij de weg is, de waarheid en het leven 
Wil je dan je aandeel hebben
in de gemeenschap die samengeroepen is
rond de Schriften en de Tafel
met lofzang en gebed,
en wil je je ontfermen
over elke levende ziel die God tot je zendt? 



Verwelkoming

V: Gemeente van Christus, 
draag in uw gebeden haar
die belijdenis van het geloofd heeft afgelegd
En ga met haar de weg van het Koninkrijk.
Welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus,
Wereldwijd en in ons midden.
De vrede van de Heer zij altijd met je



Overhandiging belijdenisgeschenk

Presentatie en naamgeving 

lied: lied 99: – Tussentijds  Met pianobegeleiding 





2. Jij weet nog niet wat leven is, wat liefde is en wat gemis.                     
Jij weet nog niet van nee en ja van ondergang en gloria.                       
O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam. 

3. Je huilt nog van verwondering, maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee geeft jou een taal, een teken mee.
O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam. 

4. Dat teken is een heilgeheim: God wil met jou verbonden zijn. 
Hij is nabij waar jij ook bent, omdat Hij je bij name kent,                   
O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.         

5. Zo komt jouw leven aan het licht, zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt en jou tot bondgenoot gemaakt!
O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.         



Inleiding op de doop

Het doopwater 

Tekeningen bij vandaag 





Doopgedicht

Luisterlied: Meer dan een wonder – Kinga ban





Doop en handoplegging 

Doopvragen 

Zijn jullie bereid om je kind op te voeden in gesprek met elkaar, 
luisterend naar wat bij elk van jullie in je hart leeft
en zijn jullie bereid aan je kind àlle ruimte en bescherming te geven,
die het als klein en kwetsbaar mensenkind nodig heeft?

Vertrouw je je kind aan God toe 
in goede en in kwade dagen, 
in voorspoed en in tegenspoed?



Beloof je je kind trouw te blijven, 
wàt de toekomst ook brengen zal,
en het te eerbiedigen wáár het ook gaan zal,
steeds eraan denkend dat jullie kind een kind van God is?

Wil je je kind voorgaan op de weg van het geloof, 
wil je het vertellen van Jezus Christus
en het vertrouwd doen raken met de Bijbel en met de 
gemeente?

Harm de Vries, wat is daarop jouw antwoord? 

Rosalie de Vries-Meijer, wat is daarop jouw antwoord?  



Vraag aan de gemeente 

v: Wilt u ook Lina de Vries ontvangen 
om haar hier in de kerk vertrouwd te maken met het verhaal van God en
mensen, en haar een plaats te geven in ons midden
opdat zij in deze kerk een open huis zal vinden?

A: JA DAT WILLEN WIJ

Doopkaars en doopkaart – ouderling van dienst 

De diaken steekt een kaarsje aan dat bij het dooppaneel in de kapel
wordt gezet, waar de naam van Lina de Vries is bijgeschreven.  

De kinderen van de zondagsschool bieden iets aan voor Lina 



HET DELEN

Mededelingen 

Gebeden,
afgesloten met het Onze Vader (versie NBG 51) 



Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 

Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 

Amen 



Coronaproof feliciteren kan !

Stuur jullie gelukwensen naar: 

Harm en Rosalie de Vries 
Om ‘e Tsjerke 2 
Swichum

Of via: harmdevries@gmail.com

Slotlied: lied 838: 1, 2



Lied 838: 1, 2



Lied 838: 1, 2



Lied 838: 1, 2



Lied 838: 1, 2






