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Witte Donderdag 9 april 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
Wij beginnen met het zingen van Gezang 173. 

“Alle foarsizzing dêr’t de Skrift fan tilt 
Hat dizze lêste dagen op Jo woegen, 
Alle geboaden wurde no foldroegen 

Alle besiking fan it woeste fjild”. 

 
Bemoediging 

Samen met het kind 
van de zondag opent 
de predikant deze 
dienst. Het kind vraagt 
waarom deze avond 
anders is dan alle 
andere avonden.. De 
voorganger legt uit dat 
de uittocht uit Egypte 
wordt herdacht… 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Exodus 12. Daarin wordt verteld van 

de uittocht uit 
Egypte. Dat er 
bloed aan de dorpel 
gesmeerd werd 
waardoor de engel 
des doods aan die 
huizen voorbij ging 
bij het doden van 
de eerst 

geborenen.  
 
 

 
2e lezing: De Evangelielezing uit Johannes 13: 1-
15. Dit gaat over het avondmaal en de 
voetwassing die Jezus daarbij zelf deed.  
 
Preek: 
Paulus hat it ek al sein: “Jaan jout mear gelok as 
te krijen...”  
Dat jild ek foar hjoed hoewol dat net tafalt. Je 
wolle ommers selsstannich wêze. Help freegje 
falt net ta. Help jaan dat wolle wy wol.  
Oarsom sein: “It is dreger te ûntfangen dan te 
jaan”.  
Wy hawwe lêzen fan it fuotwaskjen. Dat waard 
dien troch de tsjinner mei de leechste posysje. 
Dat wie perfoarst net de rol fan de Hear. Hjir giet 
Jezus dus troch de hiërargy. 
En dan merke je dat ien hanneling mear seit dan 
10 preken.  
 
Jezus freget ús om him te folgjen. De fraach 
wurd dan at wy dat wol oan kinne. (Geestelik) 
goed dwaan jout ús in  goed gefoel. Mar wy 
moatte net te fluch yn Jezus syn sandalen stean 
gean. Litte wy earst mar ris yn de skuon fan de 
feinten stean gean. Dat betsjut dat wy ús de 
fuotten waskje litte. Om lyts te wurden moatte wy 
talitte dat Jezus ek lyts wurd.  
Petrus koe dat net ferneare. It is ek sa dreech om 
te ûntfangen, je helpe te litten. In rollator te 
brûken at dat folle better is, je waskje te litten at 
je dat sels net mear goed kinne...  Mar dizze jûn 
moat ek Petrus leare te ûntfangen. Jezus seit dat 
hy oars gjin diel oan Him hat.  
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Ek foar ús is dat fan tapassing. Stil sitte om it 
barre te litten. Helpen begjint by je helpe litte.  
Jezus giet syn wei allinnich. En wy litte ús de 
fuotten waskje, wurde betsjinne.  
 
Wy sjonge: 

O libbens brea 
wêr soe ik ea 

in riker libben fine 
as it libben troch jo dea, 
troch jo bloed en pine? 

 

Dienst van het Delen 
De tafel wordt klaar gemaakt en de gaven 
ingezameld. 
1e Collecte: Zending 
2e Collecte: Kerk.  
 
We worden genodigd voor de maaltijd van de 
Heer. 
 
De tafellezing is uit Marcus 14: 12-25.  
Daarna bidden we het ‘Onze Vader’.  
 
Vredegroet 
Voorganger: “De vrede van de Heer zij met u. 
Wij antwoordden: “ook met u zij de heer”.   
We wensen elkaar daarna ‘Vrede!!” 

 
Het brood en de wijn 
wordt gedeeld terwijl 
het koor zingt:  
 
 

 
Lichem fan Kristus as brea 
brutsen , it makket ús hiel’; 
lichem fan Kristus as wyn  

Hy skinkt Him wei, wy diele mei: 
goed foar de lea en de siel.  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
In de hof van Gesemane: het verraad..  
De kerk 
wordt nu 
‘uitgekleed’. 
Het brood, de 
beker, de 
kleden.. het 
centrum van 
de kerk blijft 
uiteindelijk 
kaal achter.  
De 
voorganger trekt zijn toga uit. Het is of Jezus 
alleen achterblijft, wachtend op de trouw van zijn 
vrienden.  

Alles is leeg. 
 
Aan de tafel 
waar alleen 
nog de 
Paaskaars 
brand… 
wordt 
gelezen: 
Marcus 14: 
26-50…Het 
verraad van 
Jezus in de 
hof van 
Gesemane… 
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En het koor zingt op de achtergrond: 
 

Bleibet hier 
und wachet mit mir. 
Wachet und betet 
wachet und betet. 

 
Bliuw by my 

en weitsje mei my, 
weitsje en bid, 
weitsje en bid. 

 
....... 
....... 

 
Yn stilte geane wy de tsjerke út....  

 

 
 

  
 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Hinne Wagenaar 
Organist/pianist: Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Arie Dol 
Diakenen: Janny Lindeman 
  Frieda Wijbrandi 
  Bea Koorstra 

Gjalt Lindeboom.  
Leden van het Praethuys.  
Gelegenheidskoor onder leiding van Teake 
Posthuma.   
 


