
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 11 september 2022   Doopdienst 
 
11.00 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. Hilde Graafland 
Kind van dienst:    Geertje Hiemstra 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Onno Bouma 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk in Actie, Kerkopbouw Syrië 
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Sjoukje Hoekstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaat ter bemoediging naar mevrouw W. Dijkstra-Postma, Worp van Peymastrjitte 4 
 
ZIEKEN:  
Mw. Pytsje de Graaf (Lytse Wei 2) is vorige week zondag thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze zal de komende 
tijd een aantal bestralingen moeten ondergaan. 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR: 
Dhr en Mevr W.J. van der Kooi-G. Wijbenga, Nijbuorren 36. Zij zijn op 10 september 35 jaar getrouwd. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 18 september 2022  
- hebben we als voorganger da. Hilde Graafland en Marianne Folbert-van der Heijden 
- is er geen kinderkerk 
  
GEBOREN 
- Fenna Koopman, Herweijstrjitte 45 
-Emiel Bielsma, Herweijstrjitte 43 
 
AGENDA:  
-maandag 12 september consistorie 
-woensdag 14 september om 19.30 uur moderamenvergadering in De Iepen Ark 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  

Tip:  

Had u toch nog graag mee gewild naar  

de Nederland Zingt dag op 22 oktober ?  

Het kan nog, er zijn nog kaarten  

beschikbaar. Neem dan even contact  

op met Eelke of Janneke Goodijk.  

Tel. 0519-571988 
  



 

 
Startzondag 
Op zondag 18 september vindt de startzondag plaats. 
Deze dienst wordt gehouden in dorpshuis “Tunawerth”. De dienst is voor jong en oud en begint om 
 11.00 uur. Voorafgaand aan de dienst, vanaf 10.30 uur, is er koffie en limonade. 

Het thema van de startzondag is: ‘Aan tafel’. 
Dat gaan we deze zondag ook doen. Voor deze lunch neemt iedereen iets mee voor op het brood of erbij. 
Dat kan van alles zijn: een aantal gekookte of gevulde eieren, een (maaltijd)salade, een pakje ham of stukje 
Franse kaas, knakworstjes in een pannetje, fruit (en dan het liefst al schoongewassen of schoongemaakt). 
Iedereen is vrij en wees maar creatief! 
Wat je niet mee moet nemen is: brood, boter, drinken, en ook geen klaargemaakte boterhammen. We maken 
een buffet van alle meegebrachte etenswaren, en daar eten we met z’n allen van. 
We vragen je om je meegebrachte etenswaren vooraf aan de dienst af te geven bij de bar. 
Na de dienst is er een kort tussenprogramma, zodat de zaak omgebouwd kan worden van kerkzaal tot 
lunchzaal. 
Rond 14.00 uur zal alles wel op zijn (hopen we!) en besluiten we onze startzondag met een lied. 
We hopen op een vrolijke, gezellige en goede startzondag! 
Voor meer informatie: Baukje Bouma, Janneke Goodijk, da Hilde Graafland, Acqueline Jorna, Harriët 
Posthumus 
 
LITURGIE:  

LITURGIE voor de DOOPDIENST van 11 september 2022 in Ternaard 

 

Welkom 

Intochtslied: Psalm 139: 1, 2, 8  

Stil gebed, votum en groet 

Klein Gloria 

 

Presentatie 

Ouders, jullie zijn hier gekomen met jullie kind om het te laten dopen. 

Dat doen we in het midden van de gemeente, maar ook voor Gods aangezicht. Hij is immers in ons midden. 

 

Wat is de naam van jullie kind waarmee hij gekend zal zijn door de mensen én door God? 

Naam: 

 

Doopvraag aan Chris en Tiny van der Veen: 

Als je je kind wilt laten dopen, wordt eerst aan jullie als ouders gevraagd of jullie geloven. Want het is immers God 

zelf, die als het ware Zijn hand op het hoofd van jullie kind legt. 

Dat zie je niet direct. Je ziet de hand van de dominee, die het hoofdje natmaakt en je hoort de woorden die zij 

spreekt. 

Maar in het geloof zeg je: Het is de Heer zelf, die ons kind aanraakt, en die het belooft zijn God te zijn. Hij drukt in 

de doop, bij wijze van spreken, zijn zegel op hem en zet er zijn handtekening onder. 

Daarom vraag ik aan jullie: 

 

Geloof je in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en verlang je ernaar dat jullie kind in die Naam 

gedoopt wordt? 

Antwoord: 

 

Geloofsbelijdenis (We zingen hem staande) 

Nu gaan wij, als gemeente die rondom de doopouders staan, ook staan, en belijden samen met hen ons christelijk 

geloof. Zo dragen en steunen wij elkaar in het geloven, en zijn blij met jullie op deze dag. 

We belijden ons geloof met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Deze belijdenis is al in de derde 

eeuw geschreven, en in de hele wereld, in allerlei talen beleden en uitgesproken, door de eeuwen heen. 



 

We gaan zo als het ware met elkaar in die lange stoet van mensen staan, die ook gedoopt zijn en die hun geloof 

hebben beleden en geleefd. We doen dat zingend: 

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here. 

Die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle. 

Ten derde dage wederom opgestaan van de doden, 

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, 

des almachtigen Vaders, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest, 

ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, 

wederopstanding des vleses, en een eeuwig leven. 

Amen (3x)  

(Gemeente mag weer gaan zitten) 

 

Doopgebed 

U danken wij, trouwe God en Vader, 

want U verbindt uzelf met ons, mensen, op leven en dood. 

U hebt de aarde tot aanzijn geroepen 

uit de wateren van de oervloed. 

U begon opnieuw met uw schepping 

nadat het water van de zondvloed de hele aarde bedekt had. 

U hebt uw volk Israël uit de slavernij gered 

en door het water van de Schelfzee geleid. 

U hebt ons uw Zoon aangewezen, toen Hij 

ondergedompeld werd in het water van de Jordaan. 

U hebt Hem opgewekt uit de dood 

als de Eerstgeborene van uw toekomst. 

Door Hem brengt U mensen bij elkaar als Uw gemeente, 

mensen die mét Hem gestorven zijn en opgestaan, 

die leven door zijn Geest en op weg zijn naar Uw toekomst, 

samen met de hele schepping. 

Wij danken en prijzen U. 

Wij bidden U voor Ferre, die de Doop zal ontvangen. 

Vader, noem hem uw kind! Jezus, redt hem door Uw offer voor hem! 

Heilige Geest, wilt U in hem wonen en hem leiden en bewaren. 

En geef dat er mensen zijn, die hem voorgaan in het geloof 

en trouw zijn aan U en aan uw gemeente. 

Geef dat hij mag groeien in geloof, hoop en liefde, 

zodat hij uw bondgenoot zal blijken te zijn, 

een levend lid van het Lichaam van Jezus Christus, onze Heer. 

U zij de lof in eeuwigheid. 

Amen 

 

We zingen ons dooplied: Opwekking 599  Nog voordat je bestond 

 

Bediening van de doop, handoplegging en zegen. 



 

 

Zegenlied:  

 

Geloften: 

Jullie kind is gedoopt! Gefeliciteerd! 

Maar toch is het nog niet helemaal klaar. 

Want dopen kan niet zonder gevolgen blijven. We moeten er iets mee. 

En daarom doen jullie, ouders, een belofte. En ook de gemeente doet een belofte. 

En de dopeling zelf? Die hoeft nu nog niets te beloven! God heeft immers als eerste zijn handtekening gezet. Hij 

heeft het eerste woord. Als hij groot is, dan komt het moment dat hij zijn belofte mag gaan doen, zijn ja-woord aan 

God mag geven, zijn handtekening erbij zetten. Dat is bij het doen van belijdenis van het geloof. Dan zeg je zelf: 

Heer, U hebt Uw belofte al gegeven toen ik nog nergens wat van wist. Nu geef ik U mijn woord. 

 

Gelofte van de ouders: 

Ouders, jullie krijgen een gedoopt kind mee naar huis. Een kind dat verbonden is met de Heer. Een kind van God. 

Beloven jullie, dat jullie hem voor zullen gaan op de weg van het geloof? 

Willen jullie het geloof voorleven, in woord en daad,  

zodat hij, als hij opgroeit, meer en meer mag gaan begrijpen en beamen dat hij een kind van God is en een levend 

lid van de wereldwijde gemeenschap van de Christelijke Kerk?  

Antwoord: 

 

Gelofte van de gemeente: 

Beloven jullie dit kind van God met blijdschap en onvoorwaardelijk te ontvangen in jullie midden, voor hem te 

bidden 

en samen met hem de weg van het Koninkrijk te gaan,  

zodat hij ook door jullie zal ervaren dat hij erbij hoort en een kind van God is? 

Wat is daarop jullie antwoord? 

Antwoord: ja, van harte 

 

De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars. 

 

De kinderen aan bod 

 

Lied: Youtube: God van licht 

https://www.youtube.com/watch?v=bG2DqD9GquU 

 

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Psalm 139 

Uitleg: Ik ben voor U geen geheim 

Lied: NLB 139b: Heer U doorgrondt en kent mij 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied:  NLB 704  Dank, dank nu allen God 

Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan scriba Froukje de 
Beer (571019 of scriba@pkn-ternaard.nl). De kerkdienst beluisteren/bekijken is mogelijk via: www.kerkomroep.nl 
(live of naderhand). Het meidielingsblêd staat vanaf zaterdagsmorgens op de website (www.pkn-ternaard.nl). 
Info/mededelingen voor de website graag ook doorgeven aan de scriba. 
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