PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o
27 juni 2021 om 9.30 uur
Vandaag is het een feestelijke dienst. Vandaag
worden er twee kinderen gedoopt. Met ouders,
grootouders, broertje en zusje mogen we dit
met elkaar vieren. Zowel in de kerk als thuis.
Het is helaas nog niet mogelijk om dit met
elkaar in een
volle kerk te
vieren, maar
gelukkig zijn er
de
mogelijkheden
om het thuis
mee te beleven.
Na orgelspel
worden we
welkom geheten door ouderling Gysbert
Wassenaar.

Om te beginnen

Als openingslied
kunnen we luisteren
en meelezen lied
139: 1,8
“Heer, die mij ziet
zoals ik ben,
Dieper dan ik mijzelf
ooit ken”

Bemoediging en
drempelgebed

God heeft hemel en aarde gemaakt
en wijst ons een weg door het leven
en wil een licht zijn in ons midden.

Bij deze dienst

De doopkinderen en ouders en
broer en zus worden welkom
geheten. Hun geboortekaartjes
worden getoond op de beamer. Niels is net 4 jaar
geworden en Emma Bettina wordt morgen 2 jaar.
Het is feest, er wordt gedoopt. Ze zijn zo
welkom. Je bent van God, van het Licht,
je mag er
zijn.
Nu wordt
lied 359
gezongen op de melodie van Ozewiezewoze:
“Leven is gegeven
Door het water, nu gaat er
Ver boven ons geloven
Steeds een naam met ons mee”
Gedicht
Elizabeth Mozes leest een gedicht voor.
Dit zegt dat je altijd veilig bent in Gods
handen.

Dienst van het woord

Als psalmgebed luisteren we naar Bless
the lord my soul- lied 103- oec.
kloostergemeenschap Taizé
“Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge
naam”
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Bijbelverhaal
Er komt een geleerde man bij Jezus. Hij wil een
nieuw leven voor God beginnen en vraagt
Jezus wat hij moet doen. Jezus zegt dat hij veel
van God en de mensen moet
houden. Hij vraagt van wie hij
dan moet houden en dan vertelt
Jezus het verhaal van de
barmhartige Samaritaan.
Gysbert Wassenaar leest dit
verhaal voor uit de
prentenbijbel naar Lucas 10:2537
Een man wordt op weg naar
Jericho overvallen. Een priester en Leviet gaan
snel aan hem voorbij, maar een Samaritaan
helpt hem.
Luisterlied
Lied 1000. “Wij zagen hoe het spoor van God”

mag nooit een product
worden met een prijs er op.
Je bent onbetaalbaar, niet te
koop en je mag zijn zoals je
bent. God houdt
onvoorwaardelijk van je.
Dopen komt vanuit het
vertrouwen dat je kind altijd
in beeld zal blijven bij God .Hoogten en diepten
zijn altijd in Gods hand. Je wordt altijd
opgetrokken uit de diepten van je leven.
De priester en Leviet liepen aan de gewonde
man voorbij, maar de Samaritaan deed wat er
gedaan moest worden. Soms krijg je hulp van
iemand waar je het nooit van verwacht. Maar je
kunt niet altijd blijven zorgen. Soms kun je het
niet alleen, maar moet je het uit handen geven,
zoals ook in dit verhaal. De gewonde wordt naar
een herberg gebracht. Je
kunt elkaar steunen en
om hulp vragen. Leef in
vrede met God en
mensen en heb elkaar
lief.
Amen
Na stilte volgt er orgelspel.

Dienst van de doop.

De dopelingen Niels Tijtsma en Emma Bettina
Jongbloed komen in beeld op de beamer, terwijl
we luisteren en kijken naar “Diep, diep, diep als
de zee” uit Opwekking kids 68

We konden kijken
en luisteren naar
Elske de Wall
Ondertussen zijn
de kinderen in het
koor van de kerk
begonnen om een
cadeau voor de
doopouders te
maken.
Preek
De doop is ook een cadeau. De gemeenschap
beleeft het mee. Het is een cadeau van de
Eeuwige die het gratis en uit genade geeft. Het
hangt niet van ons af. Gods naam wordt naast
die van jou gelegd en het raakt je in het hart.
Een mensenkind is kostbaar en kwetsbaar. Het

Presentatie en naamgeving
De doopouders wordt
gevraagd of ze
verlangen hun kind te
dopen in de naam van
de Vader, Zoon en
Heilige Geest en met
welke naam ze gedoopt
zullen worden. Na dit
beantwoord te hebben
wordt het lied “Jij hebt
een naam” van Hanna
lam gezongen uit ”Met
andere woorden”
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Inleiding op de doop
Als inleiding op de doop wordt lied 79: 1 en 4
gezongen uit: Geroepen om te zingen.
“Verbonden met vader en moeder,
Natuurlijk het meest met die twee”

Na de doop worden de doopvragen aan de
ouders gesteld waarop ze volmondig ja zeggen.

Ook aan de gemeente wordt gevraagd om de
kinderen in ons midden te ontvangen. Ook hier
wordt volmondig ja op gezegd.
Het broertje en zusje van
de dopelingen mogen het
water in het doopvont
gieten en even voelen of
het warm of koud is.
Anna Jongbloed leest een gedicht voor.
Doop en handoplegging
Dan worden beide kinderen gedoopt en de
handen opgelegd.
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voor vaccinaties
De 2e collecte is voor onderhoud gebouwen.
Tip van de voedselbank voor juli/aug. is groenten
in blik of pot. Ook is er een oproep om producten
waar opstaat t.h.t. niet weg te gooien. Die zijn
nog langer te gebruiken.
De collecte van
zondag 20 juni voor
Because we carry,
heeft € 327,10 euro
opgebracht

De doopkaarsen worden
aangestoken en de
ouders krijgen een
doopkaart van de
ouderling van dienst.
De diaken steekt voor
beide dopelingen een
kaarsje aan en zet deze
in de kapel waar hun
namen al bijgeschreven
staan.

Gebeden
De gebeden besluiten we met het gezamenlijk
bidden van het Onze Vader.
Als slotlied zingen we lied 981: 1,2
“Zolang er mensen zijn op aarde,
Zolang de aarde vruchten geeft”

Cadeau
Als cadeau krijgen de doopouders van de
kinderen een slinger met druppels er aan en in
de midden een grote druppel. Deze druppels
wijzen naar het water van de doop. Ook krijgen
ze een doopbrief van ds. Sytse de Vries om te
bewaren.

Het delen
De bloemen
gaan naar de
doopouders.
Een blauw en
een rood
boeket.
De 1e collecte is
voor Giro 555
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Zending en zegen
We ontvangen de
zegen en
beantwoorden dit met
Amen
Buiten kunnen we de
ouders feliciteren en
wie de dienst thuis
heeft gevolgd kan hen
een kaartje sturen.

Medewerkers
Voorganger: da. W. de Boer-Romkema
Doopouders: Jongbloed en Tijtsma
Ouderlingen: Gysbert Wassenaar en
Elizabeth Mozes
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Bloemen:
Bep Minnema
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Haije de Boer
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