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       Wirdum Fr e.o.   
Witte Donderdag 24 maart 2016 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van 
dienst Elske 
Roorda heet ons 
welkom en we 
zingen lied 67:1 
“God zij ons 
gunstig en 

genadig”. Na bemoediging en drempelgebed (in 
wisseling tussen voorganger en gemeente) 
volgt de dialoog tussen kind en volwassene, 

waarbij het 
kind 
tweemaal 
de vraag 
stelt 
“Waarom 
is deze 
avond zo 
anders 
dan alle 

andere avonden?” waarop wordt geantwoord 
dat we de uittocht uit Egypte gedenken en dat 

Jezus het 
pesachmaal 
vierde met zijn 
leerlingen.   
Het projectkoor 
zingt lied 998 “Je 
hebt je vrienden 
toen 

bijeengeroepen”. 
Tijdens het zingen van 
dit lied worden een 
schaal en kruik 
binnengebracht als 
symbool van de 
voetwassing. Ds. de 
Boer-Romkema wijst  

 

 
ons op de 
bloemschikking: het 
licht valt op wijn en 
gebroken brood.   
 
Dienst van het 
Woord 
Als gebed zingen we lied 366:1 en 6 “Gij zijt mijn 
goed, mijn overvloed”.   
Jan Bergsma leest Exodus 
12:1 en 14-20 over het 
Pesachfeest en de uittocht uit 
Egypte. 
Wij zingen lied 81:8 en 11 “Ik 
ben Hij-die-is”, 
gevolgd door de lezing uit het Lucas-evangelie: 
Lucas 22:14-18 over het pesachmaal van Jezus 
met de leerlingen.  
We zingen lied 395 “Op de avond, toen de 
uittocht uit Egypte werd gevierd”, het koor de 
coupletten en de gemeente het refrein. 
In de overdenking gaat ds. de Boer-Romkema in 
op de betekenis van deze avond. De kleur is wit: 
wij worden in het witte licht gezet van Gods 
liefde. We zijn geboren voor het licht, welke weg 
we ook moeten gaan. Bevrijding uit een leven 
wat geen leven meer is, het verhaal uit Exodus 
als oerverhaal. Dan moeten we 
niet vergeten de ander ook te 
zien als kind van God. Uit 
angst wegtrekken naar vrijheid 
is een les in overgave. Met de 
dreiging dichtbij vierde Jezus 
toch het pesachmaal. Neem de 
beker en het brood, en geef het door aan elkaar. 
Sluit niet uit, maar in. Jezus 
reikt ons vergeving en vrede 
aan. Amen.   
 
Na stilte volgt muziek: piano 
en eufonium. 
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Dienst van het Delen 
De tafel wordt klaargemaakt en de gaven 
worden ingezameld. De collecten zijn bestemd 
voor de diaconie en voor het kerkelijk werk. De 
nodiging wordt gezongen: lied 173:1 uit 
Sjongend op Wei “Wij worden genodigd aan 
tafel te gaan”.   
Lied 403b is het tafelgebed “Gezegend zijt Gij 
levende God”, door de voorganger solo 
gezongen, de herhalingen door koor en 
gemeente gezongen. Vervolgens wordt gelezen 
Lucas 22:19-20 over de deling van brood en 

wijn.   
We 
zingen 
het 
Onze 
Vader 
volgens 

lied 229:1-5 uit Tuskentiden “God fan fier en 
hein ús Heit”. 
Wij ontvangen de vredegroet en wensen elkaar 
de vrede. 
Het Agnus Dei (Lam van God) wordt 
uitgesproken en door ons beantwoord met 

“Ontferm U 
over ons”.  
Tijdens het 
delen van 
brood 
(matzes) en 
wijn speelt 
Meindert 
Reitsma solo 

op eufonium een koraal, waarna wij samen met 
het koor zingen lied 568 “Ubi caritas” (Latijn en 
Fries). 
De maaltijd wordt afgesloten met een 
dankzegging. 
 

In de hof van Getsémané: het verraad 
De tafel 
wordt 
afgeruimd, 
alleen de 
paaskaars 
blijft staan.   
Het lied 
159:1-5 uit 
Tussentijds  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“In stille nacht houdt Hij de 
wacht”  wordt wisselend 
door de voorganger solo 
en door de gemeente 
gezongen (Nederlands en 
Fries). 
Ds. de Boer-Romkema leest Lucas 22: 47-53 
over het verraad (uit Fryske Bibel). Tijdens deze 
lezing zingt het koor het Taizé-lied “Bleibet hier 
und wachet mit mir”. 
Wij verlaten de kerk in stilte.   

 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Ouderlingen: Elske Roorda 
  Gjalt Lindeboom  
Diakenen: Nieske Span, Janny Pimmelaar 
  Wiebren Jongbloed  
Koster:  Janny Veenstra 
Dialoog:  Marije en Arie Dol 
Orgel / piano: Klaske Deinum 
Eufonium: Meindert Reitsma 
Gitaar:  Auke Wiersma    
m.m.v.:  projectkoor o.l.v. Klaske Deinum 
                en Praethuys 
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