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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

15 mei 2022 
Doopdienst   

 
Een zonovergoten zondagochtend 
met allemaal blijde mensen, grote 
en kleine. Vandaag is het feest want 
drie kinderen worden gedoopt! 
 

Vóór de dienst luisteren wij 
naar orgelspel   

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

 

Om te beginnen  

Wij zingen het openingslied, lied 214 uit 
`Opwekking`: 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`  
 

Bemoediging en drempelgebed 
 

 

 

 

 

Bij deze dienst  
Vandaag is het feest in de kerk omdat Nyncke 
Rixt, Anna-Lin en Joëlle gedoopt zullen worden. 
Zij zijn welkom, thuis, in deze wereld, bij God, in 

deze gemeente, in de 
kerk, wereldwijd.  
De gedichtjes op de 
geboortekaartjes 
worden door de 
predikant voorgelezen.   

 
Hierna zingen wij Lied 
359, op de melodie van `Ozewiezewoze`: `Leven 
is gegeven door het water, nu gaat er ver boven 
ons geloven steeds een naam met ons mee` 
 
Luisterlied: Zo Lief – Anneke van Giersbergen 
met het Residentieorkest Den Haag 

 
Dienst van het Woord 
Wij zingen 
Lied 780: 1 
en 2 (bij 
Psalm 139 en 
Psalm 8): `In 
de schoot 
van mijn 
moeder geweven, als een wonder bereid, aan het 
licht toegewijd, is mijn leven door liefde 
omgeven` 
 

Kyrie en gloria 
In deze hartverwarmende en hartverscheurende 
wereld lezen wij uit het Psalmenboek van Israël: 
Psalm 31 – uit `150 Psalmen vrij`, van Huub 
Oosterhuis, afgewisseld met het zingen van:  
`Bless the Lord, my soul`/ `Loof de Heer mijn ziel` 
/ `Loovje God, myn siel` 
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Wij luisteren naar  
Ukrainian Choir: "Bless the Lord, Oh my Soul" 
(Kyiv Symphony) - Bing video 

 

Hierna luistern wij naar het Bijbelverhaal: 
`Het verloren schaap` – 
Lucas 15: 1 t/m 7 – uit: 
Koning op een ezel, 
verhalen uit het Nieuwe 
Testament, Nico ter 
Linden, gelezen door 
Windel Jongbloed.   
 

Hierna zingen wij: `Jezus 
is de Goede Herder, Jezus, Hij is overal` 
 

De kinderen gaan samen aan tafel 
voor een creatieve verwerking 

 
Korte 
preek  

Beste 
schapen. 
Als het 
over 
schapen 
gaat is het 

meestal niet zo complimenteus. Het `schaap 
met de vijf poten` haalt vaak de eigen doelen 
niet. De `schaapjes op het droge hebben` is 
een uitdrukking op financieel en economisch 
gebied maar betekent in de Bijbel heel iets 
anders. Eén schaap is niets zonder kudde, een 
kudde niets zonder herder. Wij zijn allemaal 
schaapjes in onze eigen bubbels en raken 
zomaar van elkaar vervreemd. Vroeg of later 
kom je er achter dat je andere schapen nodig 
hebt en dat het niet meevalt om jouw eigen 

herder te 
zijn. Dat je 
veiligheid 
nodig hebt 
en dat je 
wordt 
behoed 

door anderen en door God. Wat mooi is bij de 
doop is de opname in de gemeenschap  . Een 
gemeenschap van schapen rond die ene bron 
die Christus is en welkom om te drinken. Geen 

schaap wordt rond die bron geweerd 
maar onvoorwaardelijk welkom geheten 
en bij name genoemd, gekend en 
geliefd, als deel van de kudde. 
Grenzeloos is de liefde van Christus 
voor de schapen. Als er één verloren 
gaat dan wordt de vluchtroute naar de 
Goede Herder niet afgesneden. Als 
ouders kun je je dierbare schaapjes 
niet altijd op het droge houden. Ze mogen een 
weiland vinden om te leven en te spelen en tot 
bloei te komen. Wij mogen geloven dat de 
Eeuwige zijn schaapjes op het droge houdt en tot 
in eeuwigheid de grond onder de voeten zal 
blijven. En dat ze 
door elk water heen 
getrokken zullen 
worden tot voorbij de 
dood. Dat 
symboliseert de 
doop. Begin en 
einde zijn met elkaar verbonden; je hebt niets zelf 
in handen. Blijf geloven in God, als een huis van 
bevrijding, in zijn vriendschap. Hier worden wij 
geroepen om het licht te dragen. Amen.   
 

Stilte 
 

Orgelspel 
 
Dienst van de doop 
De dopelingen worden 
binnengedragen, samen 
met de kleine kinderen. 
 
Foto`s van alle drie de 

dopelingen 
worden op de 
beamer in 
beeld 
gebracht, 
terwijl wij 
luisteren naar 
een lied van 
Stef Bos: 
`Welkom` 
(YouTube) 

https://www.bing.com/videos/search?q=Ukrainian+church+songs+2022&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dUkrainian%2520church%2520songs%25202022%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26%3d%2525eManage%2520Your%2520Search%2520History%2525E%26sp%3d-1%26pq%3dukrainian%2520church%2520songs%25202022%26sc%3d0-27%26sk%3d%26cvid%3d5596DE1890CD4DA88D6FE69EC9B73A62&view=detail&mid=FBC01CC75838829EAC01FBC01CC75838829EAC01&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=Ukrainian+church+songs+2022&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dUkrainian%2520church%2520songs%25202022%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26%3d%2525eManage%2520Your%2520Search%2520History%2525E%26sp%3d-1%26pq%3dukrainian%2520church%2520songs%25202022%26sc%3d0-27%26sk%3d%26cvid%3d5596DE1890CD4DA88D6FE69EC9B73A62&view=detail&mid=FBC01CC75838829EAC01FBC01CC75838829EAC01&&FORM=VDRVSR
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Een gedicht wordt 

voorgedragen door pake 
Wiebren Jongbloed.   
 
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` 
 

De kinderen 
helpen mee 
met het 
vullen van 
het 
doopfont. 
Ouders en 
dopelingen komen met broertje en zusjes rond 

het doopfont staan.   
 

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

 
 
 
 
 
 
 
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, 
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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 Nyncke 
Rixt, Anna 
Linda en 

Joëlle 
Borte  
bijge-
schreven.  

 

 

 

De doop-kaarsen worden aange-stoken aan 
de paaskaars en de dopelingen krijgen een 

`Brief voor later`, als herinnering aan hun 

doop.   

De kinderen hebben drie doopslingers van 

schaapjes gemaakt, met de namen van de 
dopelingen erop en deze worden aangeboden. 
 
De ouderling van dienst heeft een aantal 
mededelingen. De bloemen gaan als felicitatie 
naar de doopouders. 

Collectes:  1e: KIA 
– Binnenlands 
Diaconaat   
2e: Kerkelijk werk  

 

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` 
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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:  Albert Minnema 
Ouderling: Corry Brouwer 
Diaken:  Jannie Lindeman 

Koster:  Drees Visser 
Beamer:  Gerrit de Vries 
Camera:  Hendrik Hiemstra 
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
Activiteit met de kinderen:  
  Gerda-Minke 
  Hennie 
   
Verslag: CBB Foto: ROB 
 
 
 
 
 
 


