
Welkom in deze kerkdienst, zondag 15 mei 2022.
09.30 uur in de St Martinuskerk te Wirdum .

In deze dienst zullen de Heilige Doop ontvangen:

Nyncke Rixt Jongbloed Anna Linda Jongbloed Joëlle Borte Jongbloed



Tijdens de dienst worden er foto’s 
gemaakt voor plaatsing in de
zon-dag-boeken en voor onze web-site:
www.kerkinwirdum.com

Als u niet wilt dat er foto’s van u 
geplaatst worden, geef dit dan na
de dienst door aan de fotograaf of 
ouderling van dienst.



Voorganger: da. Wiebrig de Boer-Romkema
Organist: Albert Minnema 
Ouderling: Corrie Brouwer
Diaken: Jannie Lindeman
Activiteit met de kinderen: Gerdaminke en Hennie
Bloemen: Neeltje Hellinga
Koster: Drees Visser
Beamer: Gerrit de Vries 
Camera: Hendrik Hiemstra

Deze dienst is mee voorbereid door de doopouders 

Welkom en mededelingen.

Openingslied: Lied 214 uit ‘Opwekking’ 



1.   Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk’re dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij. 

Ik wandel in het licht met Jezus
en ‘k luister naar zijn dier’bre stem.
En niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

2.   Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders ‘k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon. Refrein 

Ik wandel in het licht met Jezus
en ‘k luister naar zijn dier’bre stem.
En niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem. 



3.   Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Ik wandel in het licht met Jezus
en ‘k luister naar zijn dier’bre stem.
En niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

4.   Ik wandel in het licht met Jezus,
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Ik wandel in het licht met Jezus
en ‘k luister naar zijn dier’bre stem.
En niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.



Bemoediging en drempelgebed 

v:      Onze hulp is in de NAAM van de Eeuwige God 
A:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:      Die het voor ons opneemt en die ons doet opstaan 
A:       DIE ONS EEN WEG WIJST DOOR HET LEVEN 
v:      Die ons laat zien wat geloof, hoop en liefde is. 
A:       WEES ALS EEN LICHT IN ONS MIDDEN 
v:      vanmorgen en alle dagen 
A:       AMEN

Lied: lied 359 - Melodie: Ozewiezewoze





Luisterlied: Zo Lief – Anneke van Giersbergen met het Residentieorkest Den Haag





DIENST VAN HET WOORD  

Zingen: lied: 780: 1,2 (bij psalm 139 en psalm 8) 







Als kyrie en gloria: Uit het Psalmenboek van Israël: psalm 31 - uit: 150 psalmen vrij, 
Huub Oosterhuis, 

afgewisseld met ‘Bless the Lord my soul, loof de Heer mijn ziel’

Naar U vlucht ik toe.

Dankzij U ben ik ontkomen
aan het heimelijk gespannen net.

Gij zult mij niet vernederen, nooit
rotsvaste redding zijt Gij. 
Huis van bevrijding.

Zingen: Bless the Lord, my soul – oecumenische kloostergemeenschap van Taizé





In uw handen beveel ik mijn geest.
Gij hebt mij vrijgekocht,
Gij werd mijn waarheid.

Gewichel en geurende nevels
spreuken in trance gepreveld
openbaren mij niets.

Gaande in het goed wijd land
word ik U gewaar,
ervaar uw vriendschap. 

Naar U vlucht ik toe. 

Zingen: Prijs de Heer, mijn ziel



Prijs    de    Heer,  mijn   ziel,      en     prijs      zijn     heil’- ge     naam.

Prijs       de     Heer,   mijn   ziel,        die       mij     het     le - ven   geeft



Mijn ziel stikt in het nauw-
uitgedoofd mijn ogen
mijn gebeente gekraakt.

Ik ben een spook voor mijn buren
ik ben een lijk in de kast
ik ben een verloren weg. 

Er wordt over mij gemompeld
er wordt van mij weggekeken.
Maar ik zeg in mijn hart:

‘Hij alleen mijn God
wat ik nog te leven heb
is in zijn hand.’

Doe lichten over mij uw aangezicht,
vriend God. Nog zoveel leven
hebt Gij neergelegd in mij.

Zingen: Loovje God myn siel



Loov – je     God,   myn siel en        se  – gen  - je      syn nam - me.

Loov - je      God,   myn siel,        dy’t my it lib - ben    jout.



In uw Aangezicht ben ik geborgen.
Uw ogen een loofhut waar ik bijkom
van alle twistende tongen.

Zo verward was ik dat ik dacht
ik ben afgesneden van zijn ogen.
Maar Gij hebt mij gezien en gezien. 

Wees sterk, zegt Gij, wankel niet.
Ik wacht op U, zeg ik –
nee, ik wacht niet langer

naar U vlucht ik toe. 

Luisterlied:  Ukrainian Choir: "Bless the Lord, Oh my Soul" (Kyiv Symphony)





Bijbelverhaal: Het verloren schaap – Lucas 15: 1 t/m 7 – uit: Koning op een ezel, 

verhalen uit het
Nieuwe Testament, 
Nico ter Linden 

door
Windel Jongbloed



Zingen: Jezus is de goede herder











Kinderen samen aan tafel 

Korte preek 

Stilte 

Orgelspel





Moment van stilte

Orgelspel  

DIENST VAN DE DOOP

Binnenkomst dopelingen, kinderen en jeugd



geboren op 6 januari 2021
dochter van
Auke Tseard en Tamara 
en zusje van Rinske Marije 

Nyncke Rixt Jongbloed Anna Linda Jongbloed

geboren op 12 april 2021
dochter van 
Age Wybren en Windel 
en zusje van Lise en Wiebren 

geboren op 12 april 2021
dochter van 
Age Wybren en Windel 
en zusje van Lise en Wiebren

Joëlle Borte Jongbloed



Luisterlied: Welkom – Stef Bos 





Gedicht

Voorgedragen door Wiebren Jongbloed

Zingen: lied 348: 1,2,3









Presentatie en naamgeving 

Inleiding op de doop

Zingen: lied 79: 1 en 4 uit: Geroepen om te Zingen



1. 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. 
Refrein: Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

4 Nu mag je gaan leven met mensen, 
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou.
Refrein: Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.



Doop en handoplegging 

Doopvragen

Vraag aan de gemeente 

V: Wilt ook u Nyncke Rixt, Anna-Lin en Joëlle, 
ontvangen en hen hier in de kerk vertrouwd te maken met het 
verhaal van God en mensen, en hen een plaats te geven in ons 
midden opdat zij in deze kerk een open huis zullen vinden?

A: JA, DAT BELOVEN WIJ

Zingen: lied 348: 9





Doopkaarten – ouderling van dienst 

Kaarsjes dooppaneel 

De diaken steekt kaarsjes aan die bij het dooppaneel in de kapel worden gezet, 
waar de namen van Nyncke Rixt, Anna-Lin en Joëlle zijn bijgeschreven.  

Doopkaars - ouderling van dienst

Cadeau van de kinderen 



Mededelingen 

Collecte: 1. KIA: Binnenlands Diaconaat
2. Kerkelijk werk 

Gebeden, afgerond met het Onze Vader (NBG versie)





Slotlied: lied 23b: 1 en 5 









Zending en zegen  

Allen: driemaal gezongen amen

Zending en zegen  

allen: driemaal gezongen  Amen



Koffie en ontmoeting in de kerk

Je kunt een felicitatiekaartje 

sturen als je online deze 

dienst volgt: 

Auke Tseard, Tamara en 

Rinske Marije

Arnold Cathstrjitte 17

9089 BW Wytgaard

Age Wybren, Windel, Lise en 

Wiebren

Buorren 35

9089 BH Wytgaard


