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De ouderling van dienst heet een ieder 
van harte welkom. Een bijzonder 
welkom voor de doopouders van kleine 
Lina, haar broers Yoran en Arwin en 
hun familie. Ook een welkom voor de 
overige gemeenteleden en de mensen 
thuis. In deze dienst doet Melissa 
Rosalie de Vries-Meijer belijdenis van 
haar geloof en wordt Trijntje Tryntsje 
Lina de dochter van Harm en Rosalie 
gedoopt. De dienst is mee voorbereid 
door de doopouders.  

 
Om te beginnen 
Lied 287: 1 ‘Rond het licht dat leven doet, groeten 
wij elkaar met vrede.’  

 
Na de bemoediging en groet wordt het tweede vers 
hiervan gezongen. Ook weer solo door de 

voorganger.  
 
Voorganger  
ds. Wiebrig de 
Boer-
Romkema 
spreekt de 
doopouders 

toe: Vandaag is het een en al welkom: redelijk 
nieuw in Swichum en ook nieuw in onze gemeente, 
waarbij een overstap is gemaakt van de 
vrijgemaakte kerk naar de PKN, allen verbonden 
met elkaar in de Heer. Jullie horen  

 
 
nu bij  de kerk waarop jullie het zicht vanuit Swichum 
hebben. We zijn  in verband met de Corona in een 
kleiner gezelschap bijelkaar, maar toch: we kunnen 
vieren.  
 
Geluisterd wordt naar ‘Loof de 
Heer, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige 
naam’ 10.000 redenen tot 
dankbaarheid van Remco Hakkert – 
Opwekking 733  
 
Dienst van het woord 
Matheus 25: 34-40 uit ‘Was ik een schaap, dan wist ik 
het wel’ van Karel Eijkman. Het eindigt met de 
bekende woorden: ‘Wat jullie maar gedaan hebben 
voor een van mijn minste 
mensen, dat heb je voor 
mij gedaan’. 
 
Gezongen wordt ‘De 
kracht van Uw liefde – 
Opwekking 488. ‘Heer ik 
kom tot U, neem mijn 
hart verander mij’. 
 
Preek 
‘Wees niet bezorgd voor je leven, doe gerechtigheid, 
leef in vrede, heb de ander lief.’  

Overal waar 
je samenleeft 
kan dat je 
kompas zijn. 
Het zijn de 
kleine dingen 
die het verschil kunnen maken. We 
hoorden: ‘wat jullie maar gedaan 
hebben voor één van mijn minste 

mensen, dat heb je voor mij gedaan’.   
Een ander woord voor de doop is ‘verlichting’: zoals 
Christus het licht der wereld is, zo zullen zij die het 
licht ontvangen, zijn lichtdragers zijn en licht 
verspreiden in de donkere wereld.   
 
Vandaag staan we ook even stil bij de Kristallnacht in 
Duitsland, Het wordt de nacht van het gebroken glas 
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genoemd. In de nacht van 9 op 10 november 1938 
werden in heel Duitsland joden aangevallen. 
Misschien is de vraag: waar horen wij glas 
rinkelen?. Met andere woorden waar komen 
mensen in de verdrukking? Ver weg en dichtbij? 
Willen we dan ook Jezus navolgen? Geen scherven 
te maken, niet te verwonden maar te verbinden,. 
 
Na de stilte en het orgelspel komen de kinderen van 

de zondag-
school de kerk 
in.  
 
 
 
 
 
 

 
Belijdenis en doop 
Dûmny: ‘Wy binne wend in rûngong te meitsjen. De 
âlders geane  dan troch de tsjerke  mei it berntsje 

dat doopt wurdt. 
Dat kin no net yn 
Coronatiid.  Wy ha 
dêrom moaie 
foto’s fan Lina op 
de beamer. Sa kin 
elts har dochs 
efkes 
bewûnderje.’  
 

 
Samen bidden we een doopgebed eindigend 
met ‘U bent onze redding’. Als we straks 
getuige zijn van de doop van Lina getuigen 
wij ook onze eigen doop. Rosalie beaamt 
haar doop en zal belijdenis doen. We horen 
daarbij eerst waardevolle woorden uit een 
brief die ze een tijd geleden van haar vader 
kreeg. Een passage: ‘God opent de bijbel 
voor mensen die hun hart voor hem openen. 
God heeft een droom en jij Rosalie bent een 
onderdeel van 
die droom’. 
 
Gezongen 
geloofsbelijdenis 
lied 340 B door 
de voorganger.  

 
De handoplegging en de 
gelofte door Rosalie 
vindt plaats en 

aansluitend volgt de verwelkoming in 
de gemeente,‘Welkom, wereldwijd en 
in ons midden. De vrede van de Heer 
zij altijd met je’.  
De ouderling van dienst 
heeft een belijdeniskaart. 
‘Alles komt op een 
cadeautafeltje omdat wij niet 
bij jullie kunnen komen.’ Da. 
Wiebrig geeft een liedboek  

‘Zingen en bidden in huis en kerk’ vol met 
gebeden, gedichten en kinderliederen, één 
grote schatkamer. 
Dan geven de kinderen van de zondagsschool hun 
gemaakte cadeautjes. Lina loopt ondertussen vrolijk 
rond.  

 
Dan volgt de doop, de presentatie en naamgeving. 
Moge Trijntje Tryntsje Lina geschreven staan in 
de palm van Gods hand. 
 
De voorganger zingt een lied dat vaak bij de doop 
wordt gezongen, lied 99 Tussentijds: 
‘Jouw leven staat aan het begin, het heeft nog geen 
herinnering, het is zo weerloos en zo klein, je weet 
nog niet hoe het zal zijn. O Heer, bevestig ons 
bestaan, noem ons bij onze naam’. 
 
Dan volgt de inleiding op de doop en uitleg van het 
doopwater . We zijn bij  elkaar een kring van mensen 
die het feest 
van de doop 
willen vieren. 
Het kindje 
herinnert ons er 
aan dat we 
uniek zijn.  
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Je gaat kopje onder en komt steeds weer boven. 
Water is ook een teken van reiniging 
en het telkens opnieuw mogen 
beginnen. Water om opgewassen te 
zijn tegen wat zou kunnen komen in 
het leven. De doop van dit kind houdt 
in dat ze bij ons hoort, bij de kring van 
mensen die weet van verbondenheid 
en van de roeping om de aarde mooi 
en leefbaar te houden.  
 

De broers van Lina, Yoran en Arwin schenken het 
doopwater in het 
doopvont. Hun 
mooie tekening 
voor Lina verschijnt 
op de beamer.  
Rosalie heeft zelf 
een doopgedicht 
gemaakt, wat de 
voorganger 
voorleest.  
  

Vervolgens klinkt het luisterlied van Kinga ban 
‘Meer dan een wonder’. 
 
Dan volgt de doop en handoplegging van Trijntje 
Tryntsje Lina de Vries. De doopvragen  worden 
gesteld aan de ouders en de gemeente wordt 
gevraagd of zij Lina een plaats willen geven in deze 
kerk, dat ze in ons midden een open huis mag 
vinden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ouderling van dienst geeft een doopkaart met de 
tekst:’ ik ha  dy by de namme neamd. Do bist minus 
sa seit de Hear’. 

. 
Dan vindt het volgende 
ritueel plaats: het aansteken 
van de kaars door de diaken 
bij  het dooppaneel waar de 
naam van Lina de Vries is 
bijgeschreven.   

 
De doopkaars wordt 
door de ouderling 
aangestoken aan de 
paaskaars en de 
kinderen bieden de 
doopouders nog een 
prachtig werkstuk aan; 
een kring van mensen 
met daarop ‘Welkom in 
de kring’.  
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Mededelingen :  

De bloemen gaan naar de 
doopouders en kinderen. 
De bloemen van vorige week 
zijn gegaan naar Uilke en 
Jannie Postmus.  

 
Het is fijn dat er twee 
vacatures zijn vervuld: 
Pastoraal ouderling: Gysbert 
Wassenaar 

Ouderling kerkrentmeester: Jan Bergsma 
De collecten worden bij de uitgang gehouden. 
De eerste collecte is voor de zending, de tweede 
voor kerkelijk werk. De rekeningnummers staan in 
Op ‘e hichte. 

 
We bidden dat Lina mag 
opgroeien in liefde en warmte. 
Gebeden wordt ook voor mensen 
die zo hoopten op een kind, maar 
dat niet kwam. 
 
Hoe kunnen we Coronaproef 
feliciteren? Graag gelukwensen 
sturen naar het adres in Swichum 
of naar het mailadres van de 
familie. 

 
 
Slotlied en Zegen Staande wordt het slotlied  838: 
1,2 gezongen: ‘O grote God die liefde zijt’. Na de 
zegen verlaat een ieder de kerk om zijn eigen weg 
te gaan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Medewerking aan deze dienst is verleend door: 

- Voorganger: da. Wiebrig de Boer-Romkema 
- Organist: Albert Minnema 
- Ouderling: Elizabeth Mozes 
- Diaken: Jannie Lindeman 
- Koster: Gerrit de Vries 
- Beamer: Hendrik Hiemstra 
- Camera: Dick Sterrenburg 

Tekst:  JR Foto: ROB 

 


