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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Witte Donderdag 28 maart 2013 

 
Dienst van de voorbereiding 
De ouderling heet ons van harte welkom en we 

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: 
Zoals Mozes zijn volk opdroeg om het verhaal 

van de uittocht altijd 
weer aan onze kinderen 
door te vertellen, zo is 
er vanavond ook een 
kind die ons de vragen 
stelt waarom deze 
avond anders is dan 
andere avonden.  
Dit vraaggesprek vindt 
plaats tussen Anne 
Marije de Jong en ds. 
De Haan 
 

Dienst van de schriften 
 
1e lezing:  vrije vertaling van het verhaal in     
                 Marcus van het lijdensverhaal door  
                 Nico ter Linden 
2e lezing:  Exodus 12, Pesach 
3e lezing:  Johannes 13:1-15 
 
Overdenking: 
Aan het begin van ons leven 
huilden we toen we werden 
geboren. Dit gehuil werd met vreugde 
verwelkomd. Ps.126 zegt: Wie met tranen 
zaaien zullen met vreugde oogsten. 
 

 
Tranen zijn daarin een symbool van hoop. Nieuw 
leven wacht op ons om ontdekt te worden. 
Rouw, waarbij ook wordt gehuild, is de hoge prijs 
voor liefde. Rouw is de plaats waar liefde wordt 
bewaard. 
Hoe heeft Jezus Gethsémané beleefd? Zijn 
vrienden sliepen, zijn Vader leek totaal afwezig. 
Witte Donderdag lijkt een zwart gat, maar het is 
de tunnel naar het licht. Pasen komt niet  
automatisch. De triomf begint onzichtbaar in 
Gethsémané. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  zending 
2e Collecte:  kerkelijk werk 
 

Maaltijd van de Heer 
De kelk van het lijden gaat niet aan 
Jezus voorbij. Ook wij hebben 
allemaal te maken met lijden in ons 
leven. Jezus kent het en zal ons 
daarin niet alleen laten. 
We lezen Matt. 26: 17-29.  
Tijdens het delen van brood en wijn 
zingt het koor 

` 
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) 
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In de hof van Getsémané: het verraad 
 

Het  kerkelijk centrum wordt 
nu ‘uitgekleed’. Alles wordt 
weggehaald: het brood, de 
beker, de kleden. De 
voorganger trekt zijn toga uit. 
De paaskaars wordt 
gedoofd. 
De lege liturgietafel als 
symbool van Jezus’ 
eenzaamheid.  
We lezen het stuk 
van het verraad uit 
Matt. 26:36-56 terwijl 
het koor de vraag 
van Jezus uitzingt: 
‘Bleibet hier und wachet mit mir’. 
 
 
 We verlaten de kerk in stilte. 
 
 
 

 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Gerrit de Haan  
Organist:  Klaske Deinum  
Koster: Iepie Lindeboom   
Ouderling van dienst: Simon Turkstra 
2e ouderling: Carla van der Graaf   
Diakenen: Wiebren Jongbloed, Alie Kalsbeek, 
Tjitske Visser 
Projectkoor o.l.v. Teake Posthuma  
  

 


