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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Witte Donderdag 17 april 2014 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst Simon Turkstra 
heet ons welkom en we zingen lied 67:1 
“God zij ons gunstig en genadig”. Na 
bemoediging en drempelgebed volgt het 
derde couplet van dezelfde psalm. 
 
Ook deze avond wordt door een kind, 
Lysanne Leistra, tot drie maal toe de 
vraag gesteld 

“Waarom is 
deze avond 
anders dan 
alle andere 
avonden?”, 
steeds 
beantwoord 
door 
voorganger 
ds. Wiebrig 

de Boer en het door de gemeente uitgesproken 
vertrouwen op God.   

Bij de poort 
van de 
bloem-
schikking 
staat 
behalve 
brood en 
wijn 
(Pesach) 
ook een 

schaal water met een witte linnen doek 
(voetwassing). Na lezing van Joh. 13:14-15 
volgt het zingen van Ubi Caritas door koor en 
gemeente, in het Latijn en het Fries. 
 

Dienst van het Woord 
In het gebed wordt gevraagd dat we elkaar 
aanzien in plaats van op elkaar neerzien. 

 
 
1e lezing (Hinke Meindersma): 
psalm 81 in de hertaling van Sytze 
de Vries. Deze psalm van Witte 
Donderdag wordt daarna 
gezongen (coupletten 1,3,5,8).   
2e lezing: Matteüs 26: 26-30 
(Geartsje van der Meer) en 57-68 
(Germen ten Cate). 
Preek.   
Waarom Witte Donderdag? Gods 

liefde reikt tot in het aardedonker, 
wit geschreven op al het zwart. 
Zoals bij de bevrijding uit Egypte 
wil God ons in de ruimte zetten.  
Jezus gaf zichzelf en werd als 
brood en wijn van het avondmaal. 

Niet alleen de herinnering aan het lijden 
van Jezus, ook verlangen naar de 
komst van Gods koninkrijk.   
Ondanks verraad, niet wakker worden, 
op de vlucht slaan, mogen wij 
volgelingen van Jezus zijn. Leren te 
delen, elkaar de vrede geven, ons de 
voeten te laten wassen. Amen. 
Na een stilte volgt het lied “Jezus wol hjir 
minsken moetsje” (Wylde Goes 18) door koor en 
gemeente. 
 

Dienst van het 
Delen 
Collecten: diaconie en 
kerkelijk werk. Tijdens 
de inzameling van de 

gaven wordt de tafel 
gereed gemaakt.   
Na voorbeden volgt het 
tafelgebed, waarin 
gezang 457: 4  “Heilig, 
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heilig, heilig!” wordt 
gezongen, en volgt 
ook de vredegroet.   
Het koor zingt lied 
395 “Op de avond, 
toen de uittocht uit 
Egypte werd 

gevierd”, de gemeente zingt het refrein.   

Tijden het delen van brood en wijn in het 
midden van de kerk wordt er gezongen; gezang 
364: 1,2,3  “Dit meie Jezus’ freonen noait 
ferjitte” en lied Wylde Goes 48. 
Het avondmaal wordt besloten met 
dankzegging.   
 

In de hof van Getsémané: het verraad 
De voorganger legt de stola af, de tafel wordt 
leeggeruimd, alleen de paaskaars blijft staan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het lied Tussentijds 159: 1,2,3,4,5  “In stille nacht 
houdt Hij de wacht” wordt door voorganger solo 
en gemeente gezongen. 

3e lezing: Matteüs  26: 47-56 over het verraad. 
Tijdens deze lezing zingt het koor Jezus’ vraag 
met het Taizé-lied: 
 “Bleibet hier und wachet mit mir”. 

 
Wij verlaten de kerk in stilte. 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Klaske Deinum 
Ouderlingen: Simon Turkstra, 
  Sándor Weerstra   
Diakenen: Alie Kalsbeek 
  Tjitske Cnossen 
  Wiebren Jongbloed 
Koster:  Johannes Koornstra 
m.m.v.:  Praethuys en 

projectkoor o.l.v. Klaske Deinum 
met piano- en gitaarbegeleiding  

 


