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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

27 maart 2022 
Vierde zondag in de 40-dagentijd   

Doopdienst 
 

Op deze stralende zondagochtend is de kerk 
gevuld met blijde mensen, groot en klein. 
Vandaag is het feest want er worden er twee 
kinderen gedoopt! 
 

Vóór de dienst luisteren wij naar 
orgelspel   

De dopelingen worden binnengedragen, 
gevolgd door de predikant en de ambtsdragers. 

Ouderling van 
dienst, Gijsbert 
Wassenaar, 
heet 
gemeenteleden 
en gasten in de 
kerk en 
iedereen thuis 
van harte 
welkom.  

 

Om te beginnen  
Wij zingen het openingslied, Psalm 139: 1 en 5: 
`Heer, die mij ziet zoals ik ben` 

 
 

Bemoediging en drempelgebed 
 
Het liturgisch 
bloemschikwerk, met als 
thema  `Toekomst 
tegemoet`, wordt toegelicht 
en de kaars voor Oekraïne 
wordt door Jonathan 
aangestoken, als gebed om 
vrede.   

 

Het is vandaag feest in de kerk omdat Hendrik en 
Lisa-Linn worden gedoopt. 
De gedichtjes die op beide geboortekaartjes 
staan worden getoond op de beamer. 
 
Wij zingen Lied 359: 1 en 2: `Leven is gegeven 
door het water, nu gaat er ver boven ons geloven 
steeds een naam met ons mee` 
 
Gedicht: `Jij, kleine reisgenoot`, van Sytze de 
Vries  
 

Dienst van het Woord 
De eerste lezing wordt gezongen: Lied 780: 1 
en 2: `In de schoot van mijn moeder geweven, 
als een wonder bereid, aan het licht toegewijd, is 
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mijn leven door liefde omgeven`   

 
Tweede lezing: De verloren 
zoon - Lucas 15:11-32 – Woord 
voor woord – Karel Eijkman en 
Bert Bouman  

 
Wij luisteren Thuis (live) | Sela - 
Bing video 

 
 
 
 

De kinderen gaan samen aan tafel 
voor een creatieve verwerking 

 
Korte preek 

Een nieuwgeboren kind. Een wonder dat ons 
vele malen te groot is.. Een liefde, bijna groter 
dan je hart aan kan. Een wonder – 
verwondering. Het leven moet wel door God 
gegeven zijn en je voelt dat dit over de diepste 
geheimenissen van het leven gaat. Het maakt 
je stil en opent je handen naar de hemel, naar 
de Schepper van alle leven. In de namen van 
de kinderen klinkt de verbinding met wie ons 
voorgingen mee. Het kind verbindt het `nu` met 
de toekomst. Je bestaat als mens niet 
eenzaam, maar gemeenzaam. Het is een 

wonder, Schepper, 
God, dat wij uit uw 
liefde geboren zijn en in 
uw liefde geborgen 
mogen leven. Met de 
doop vieren wij dat 
Gods naam met ons 
meegaat, ook al gaat 
dat ons geloven ver te 
boven. En dat je door 

God geliefd bent zoals je bent. Bijbels geloven 
is: ik mag bestaan als een kwetsbaar 

mensenkind, zomaar, om niet. Ik besta om wie ik 
ben. Een kind heeft liefde nodig om te groeien en 
ruimte om zichzelf te worden, vrij gelaten te 
worden. `Ga maar, op hoop van zegen`. Terwijl je 
het voortdurend welkom blijft heten. Wachten en 
uitzien, zoals de vader in de gelijkenis. Ook hier, 
in de kerk,  leren we steeds zeggen: `Welkom 
thuis, hier mag je zijn, zonder voorwaarden, 
zonder verwijten`. Om zo gemeenschap van 
Christus te zijn. Gedoopt worden is ook zo; 
geroepen worden om lichtdrager 
te zijn, Christus achterna. Ook 
hier. Ook nu.   
 

Stilte  
 

Orgelspel 
 
Dienst van de doop 
Foto`s van beide dopelingen worden op de 
beamer in beeld gebracht, terwijl wij luisteren 
naar een lied van Stef Bos:  (Welkom - YouTube) 
De kleine kinderen worden ondertussen vanuit de 
Fikarij in de kerk gebracht. 
 
Wij zingen Lied 348: 1, 2 en 3: `Heer van uw 
kerk, Gij hebt het woord genomen en zegt ons: 
laat de kinderen tot Mij komen, want hunner is 
het koninkrijk` 

 
De dopelingen worden gepresenteerd 
en hun namen worden door de ouders 
genoemd   

 
Hierna volgt de inleiding op de doop 

 
Wij zingen Lied 79: 1 en 4: `Verbonden met 
vader en moeder, natuurlijk het meest met die 
twee, maar ook met de andere mensen, vier jij 
hier dit feest met ons mee` 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=Welkom+thuis+hier+mag+je+zijn&&view=detail&mid=E8C6882CA36E508CF837E8C6882CA36E508CF837&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DWelkom%2Bthuis%2Bhier%2Bmag%2Bje%2Bzijn%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=Welkom+thuis+hier+mag+je+zijn&&view=detail&mid=E8C6882CA36E508CF837E8C6882CA36E508CF837&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DWelkom%2Bthuis%2Bhier%2Bmag%2Bje%2Bzijn%26FORM%3DHDRSC3
https://www.youtube.com/watch?v=VGpo9YOJHzI
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Het zusje en de heit van Lisa-Linn vullen het 
doopfont. Ouders en dopelingen komen met 
broers en zusje rond het doopfont staan.   
 

Doop en handoplegging 
Beide kinderen worden gedoopt in de naam van 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 
 
 
 
 
 
 
Hendrik Willem Koen ter Meer 

Mathilde Lisa-Linn de Vries 

De doopvragen worden gesteld  
De vraag aan de gemeente wordt gezamenlijk 
beantwoord met: `Ja, dat beloven wij` 
 
Hierna zingen wij Lied 348: 9: `Er is gedoopt! Wij 
allen zijn verbonden, het voorgeslacht, de 
ouders, die hier stonden, de ganse kerk in één 
geloof` 

De ouderling van dienst 

reikt de doopkaarten 
aan en de diaken zet 
kaarsjes bij het 

dooppaneel in de Kapel van de kerk. Daar zijn de 
namen van Hendrik en Lisa-Linn bijgeschreven.  

De doopkaarsen 
worden aangestoken 
aan de paaskaars en de 
dopelingen krijgen een 

`Brief voor later`, 
als herinnering aan hun 
doop.   

De kinderen hebben 

een doopslinger 
gemaakt met de namen van de dopelingen en de 
datum van doop erop. Deze wordt aangeboden 
met de tip om deze slinger voortaan elk jaar op 
de datum van doop feestelijk op te hangen.   
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Mededelingen 

De ouderling van dienst 
heeft een aantal 
mededelingen. De 
bloemen gaan als 
felicitatie naar de 
doopouders.  
Collectes: 1e: PKN 
Missionair werk.  
2e: Onderhoud 
gebouwen 

 
De gebeden worden, na een stil gebed, 
afgerond door het gezamenlijk bidden van 
het `Onze Vader` 
Wij zingen het slotlied: Lied 23b: 1 en 5: `De 

Heer is mijn herder! `k Heb al wat mij lust` 

 

 

 

 

 

Zending en zegen 

Wij beamen de zegen met een 

gezamenlijk gezongen `Amen`.  

 

Hierna is er gelegenheid om de 

doopouders te feliciteren, onder 

het genot van koffie met een 

traktatie van de doopouders. 

De adressen van de 

doopouders worden vertoond 

op de beamer zodat ieder die 

niet in de kerk aanwezig is een 

kaartje kan sturen. 

 

 
Medewerkers 
Voorganger: Da. Wiebrig de Boer-Romkema                                                     
Organist:  Klaske Deinum 
Ouderling: Gijsbert Wassenaar 
Diaken:  Folkert Jongbloed 

Koster:  Drees Visser 
Beamer:  Steven Feenstra 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
M.m.v. Commissie Liturgisch bloemschikken 
   
Verslag: CBB Foto: ROB 
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