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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Witte Donderdag 21 april  2011 

 
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 Jelle van der Wal 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 en dat we verlangen 
naar een toekomst van vrede.  
 
We zingen Ubi Caritas 

“As der freanskip is en leafde, 
as der freonskip is, dan is God by us.” 

 

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. 
We zingen psalm 81.  
2e lezing: De Evangelielezing uit 
Mattheus 26 : 1-16. Dit gaat over 
de vrouw die een flesje met zeer 
kostbare olie over het hoofd van 
Jezus giet en het commentaar dat 
de leerlingen hierop hebben.   
Preek:  
Het verhaal uit Mattheus is het verhaal dat niet 
veel gebruikt wordt tijdens de voorbereiding op 
Pasen, het is het verhaal van de zalving tussen 
strijd en nijd; het verhaal van Hogepriester 
Kajefas en Judas. De vrouw geeft Jezus de 
koningszalving , de leerlingen spreken hun 
verontwaardiging hierover uit en Jezus zegt hen 
nogmaals dat de armen zullen blijven maar dat 
Hij er straks niet meer is. Door de zalving heeft zij 
Jezus voorbereid op zijn moeilijke rol.  
 
Wy sjonge it liet “Jezus wol hjir minsken moetsje” 
(Wylde Goes, nr 18)  

 

 

Dienst van het Delen 
De tafel wordt klaar gemaakt en de gaven 
ingezameld.  
1e Collecte: Zending. 
2e Collecte: Kerk 
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We worden genodigd voor de maaltijd van de 
Heer.  
 
De tafellezing is uit Mattheus 26: 17-29.  
Daarna zingen we “God fan fier en hein, us 
Heit‟.  
 
Vredegroet 
Voorganger: “De vrede van de Heer zij met u. 

Wij antwoorden: 
“ook met u zij de 
heer”.   
We wensen 
elkaar daarna 
„Vrede!!”  
 
Het brood en de 
wijn worden 

gedeeld terwijl het koor en de gemeente 
zingen: “Gesang 366 en  

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.  

(Wylde Goes nr 48) 
Het koor zingt Angus Dei (Hoop voor alle 
volken nr 28).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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 
brandt… wordt gelezen: Mattheus 26: 36-
56…Het verraad van Jezus in de hof van 
Getsemane…  
 
 
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:   Johannes Koornstra en  

Wiebe Brouwer 
Ouderling van dienst: Arie Dol  
2e Ouderling: Janny Veenstra 
Diakenen: Tjitske Visser 
  Alie Kalsbeek 
  Gjalt Lindeboom.  
Leden van het Praethuys.  
Gelegenheidskoor onder leiding van Teake Posthuma 


