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Wirdum Fr e.o. 

Witte Donderdag 1 april 2010 

 
 

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 een kind 
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… 
 
We zingen Psalm 116.  

“God heb ik lief want die getrouwe heer” 
 

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. De opdracht is om dit ieder jaar weer 
te vertellen..  
2e lezing: De Evangelielezing uit 
Johannes 13: 1-15. Dit gaat over 
het avondmaal en de 
voetwassing die Jezus daarbij 
zelf deed.  
 
Preek: 
Dizze jûn is oars as alle oare jûnen... 
Sa sitte wy no ek oars as oars om de tafel.  
It is de lêste dei fan Syn libben.  
De joaden betinke de úttocht út Egypte. Ek doe 
wie it in jûn die oars wie al alle oare jûnen.  
Op harren tafel stie lamsbout (foar it bloed dat 
fergetten waard), ûnsuorre brea (at je fluch fuort 
moatte kin je net wachtsje op it riizjen), sâlt wette 
(de trienen die fergetten waarden), bittere 
kroeden en wyn. Elts drink 4 glêzen wyn. In 
cedermiel. It lêste miel wie in spannend miel. 
Ek bei Jezus en syn feiten. It wie in tiid fan 
ûnderdrukking.  
En dan giet is wer oars as oars. Jezus nimt de 
bôle en de wyn en beloekt dat op syn eigen 
libben.  
Bei it fuotwaskjen wol Petrus net dat Jezus dat 
docht. Jezus wurd dan skerp en seit dat at Petrus 
him de fuotten net waskje lit hy net bei Him 
hearre kin.  
It is de wrâld op é kop.  
Op dizze jûn hawwe wy net in cedermiel. Wie diel 
bôle en wyn. Jezus wol ús de fuotten waskje. Hy 
giet allinnich foar ús ut.  
Wy meie ûntfange. Wy hearre der bei troch los te 
litten.  
En yn Gethsemane lieten 
se him allegearre allinnich.  
 
Wy sjonge liet 366: 

O libbens brea 
wêr soe ik ea 
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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 en de 
gemeente 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. 

 
Wij zingen: 

“Yn stille nacht hâldt Hy de wacht, 
Wy litte Him allinne. 

Us herten wurch,, ús eagen swier, 
Dy’t inkeld sliepe kinne’ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de tafel waar alleen nog de Paaskaars 
brand… wordt gelezen: Marcus 14: 26-50…Het 
verraad van Jezus in de hof van Gesemane… 
 
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: Albert Minnema 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Martje Meijers 
Diakenen: Janny Lindeman 
  Frieda Wijbrandi 
  Gjalt Lindeboom.  
Leden van het Praethuys.  
Gelegenheidskoor onder leiding van Teake 
Posthuma.   
 


