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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Witte Donderdag 5 april 2012 

 
Dienst van de 
voorbereiding 
De ouderling van dienst heet 
iedereen welkom tijdens deze 
dienst op Witte Donderdag.  
Wij zingen het openingslied 
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 

Rutger 
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. 
De gemeente antwoordt: 
          Zo willen wij vertrouwen op God 
          die ons niet in de steek laat, 
          die laat zien dat het leven sterker is                      
          dan de dood. Amen. 
 
Wij zingen: Ubi Caritas 

     “As der freonskip is en leafde, 
                 dan is God by ús.” 

 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Exodus 12, Pesach 
Wij zingen: Psalm 81: 1, 3 en 8:                   
“Jubelt God ter eer”. 

 
2e lezing: Johannes 13: 1-15  
  
Overdenking:  
Aandacht geven aan anderen is vaak 
niet zo moeilijk; ontvangen is moeilijker. Het zet 
je aan het denken over jezelf: hoe laat ik me 
helpen? Dit als inleiding op de voetwassing. 
Tijdens het laatste avondmaal wast Jezus de 
voeten van de dicipelen: `Wat ik jullie doe, doe 
dat voor een ander`. In de Christelijke spiritualiteit 
is navolging van Christus altijd belangrijk 
geweest: helpen, bijstaan. Dit is iets om aan te 
moedigen. In de Christelijke spiritualiteit gaat er 
altijd iets aan vooraf: leren jezelf te laten helpen. 
Voordat wij nederig worden moeten wij ervaren 
dat Jezus voor ons nederig is geweest. We 
moeten Hem navolgen om te ontvangen. Jezus 
gaat de weg van God en wij kunnen niet 
meedoen. Geestelijk laten wij 
ons hier bedienen en ontvangen 
zo het heil uit Gods hand.Vanaf 
nu tot Pasen gaan wij mee in de 
beweging. Het gaat erom wat 
wij ontvangen en wij hebben het 
niet in eigen hand. Ontvangen. Antwoorden. 
Navolgen. 
 
Wij zingen: “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 
 
We worden genodigd voor de Maaltijd 
van de Heer.  
De tafellezing is uit Mattheus 26: 17-
29. Het laatste avondmaal.  
Wij zingen het Onze Vader: “God fan 
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fier en hein ús Heit’.  
 
Vredegroet: 
Voorganger: “De vrede van de Heer zij met u. 
Wij antwoorden: “ook met u zij de Heer”.   

We wensen elkaar daarna ‘Vrede!!”  
 
‘Ik hou van jou!’ 
Uitgesproken door Elizabeth.  
 
 

 

Delen van brood en wijn. 
Het brood en de wijn worden gedeeld terwijl het 

koor en de gemeente zingen: 
Gezang 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wylde goes, 52: Soan fan God, 
                           Kristus, Jo hjir by ús, 
                           alle tank, altyd wer, 
                           foar Jo grutte leafde. 
 

In de hof van Getsemane: het 
verraad..  

De kerk wordt nu 
‘uitgekleed’. Alles wordt 
weggehaald: 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 kaal en 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…  
 
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. 

 
Wij verlaten de kerk in stilte 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. H. Wagenaar 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Ouderling van dienst: Martje Meijers 
2e ouderling:  Corry Brouwer 
Diakenen:  Alie Kalsbeek 
   Jannie Lindeman 
                    Wiebren Jongbloed 
Projectkoor o.l.v. Teake Posthuma 


