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Witte Donderdag  - 9 april 2020 om 19.00 uur St Martinuskerk Wirdum  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorganger:   ds Wiebrig de Boer-Romkema 
organist:   Albert Minnema  
koster:   Wiebe Brouwer  
Ouderling van dienst: Elizabeth Mozes 
 
Orgelspel   
 
Welkom  
 
I  DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Bemoediging - naar Psalm 121: 1,2 en 146: 6-10:  
 
V:  Ik sla mijn ogen op naar de bergen  

waar komt mijn hulp vandaan?  
 

A:  Onze hulp komt van de Levende  
V:  die hemel en aarde gemaakt heeft  
A:  die trouw is tot in eeuwigheid  
V:  die recht doet aan de verdrukten  
A:  brood geeft aan de hongerigen  
V:  die de gevangenen bevrijdt  
A:  en blinden doet zien  
V:  die de gebogenen opricht 
A:  en de rechtvaardige liefheeft  
V:  die de vreemdelingen beschermt  
A:  wees en weduwe staande houdt  
V:  De Levende is koning tot in eeuwigheid  
A:  God van geslacht op geslacht. Halleluja. 
 
Sjonge:  liet 67: 1  
 
Mei God ús oansjen yn genede 
en ús syn rike seine jaan. 
Mei foar ús folk yn geunst en frede 
syn antlit ljochtsje oer al ús dwaan.  
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Jou dat elk op ierde 
wit hoe’t Jo ús liede 
en jo wegen ken, 
dat de minsken sjogge 
wat Jo rûnom dogge 
foar jo eigen bern.  

 
Dialoog 
 
Ouderling:  
Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?  
 
voorganger:  
Omdat we denken aan de uit-tocht uit Egypte.  
God bevrijdde zijn volk uit de benauwdheid, om hen te brengen naar het land van belofte.  
Die avond wachtten zij op een teken van de Heer.  
 
Allen:  
Zo willen wij vertrouwen op God die met ons meetrekt 
door het donkere water van angst en dood 
naar de morgen van het licht. 
 
Ouderling:  
Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?  
 
Voorganger:   
Omdat we verlangen naar een toekomst van vrede 
waar geen verdriet is, geen honger en geen pijn, 
waar mensen elkaar een hand geven en kinderen vrij kunnen spelen.  
 
Allen:  
Zo willen wij vertrouwen op God die ons kracht geeft 
om te blijven geloven aan een wereld van liefde. 
 
Ouderling:  
Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?  
 
Voorganger:  
Omdat we denken aan de mensen rondom Jezus. 
Zij verlangden naar het Koninkrijk van God. 
Zij hadden hun hoop gevestigd op Jezus Messias. 
Hij gaf hun brood en wijn als kracht voor onderweg 
als vreugde voor de toekomst. 
 
Allen: 
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 
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Zingen: lied 81: 8,11 
 

8.   Ik ben HIJ DIE IS: God wil Ik u wezen.  
      Uit de duisternis van de slavernij  
      maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vrezen ?  
 
11.   Ga niet van Mij heen, volg Mij op Mijn wegen,  
      sluit u hecht aaneen. Waar gij langs zult gaan  
      maak Ik u ruim baan: niemand houdt u tegen.  
 
Bij de liturgische bloemschikking: de voetwassing 
 

Vanavond gedenken we ook de voetwassing.  
Jezus is in Jeruzalem voor het Pesach feest. De leerlingen gaan met elkaar eten, en 
Jezus wast dan de voeten van zijn leerlingen. Het wassen van de voeten van gasten liet 
zien hoe gastvrij iemand was. Door de stoffige wegen en de blote voeten in sandalen, 
was dit ook noodzakelijk. Het wassen van voeten, was een taak die normaal door 
slaven uitgevoerd werd. 
Jezus wil dat de leerlingen Hem navolgen. Het gaat erom dat iemand de minste wil zijn, 
en een ander wil dienen. Dit is voor veel mensen niet een heel gemakkelijke houding, maar 
Jezus wil hierin een voorbeeld zijn.  
 

 
In de schikking staat ook de voetwassing centraal.  
 
Als symbool voor het dienen zien we viooltjes, een teer en 
klein bloemetje met een grootse uitstraling, en een droogdoek. 
 
Sjonge: liet 162 (Ubi caritas) – Tuskentiden    
 
twee keer gezongen  
 
Dêr’t de leafde bloeit, de frede floeit 
en de freonskip groeit, dêr is God mei ús.  
 
II   DIENST VAN HET WOORD  

 
Gebed van de dag   
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Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 13:1-30 - NBV 

Sjonge: liet 569  

 

meldy: gesang 393 – De dag, door uwe gunst ontvangen 
 
1. Doe’t Jezus wist: myn tiid is kommen 

om troch de neare nacht te gean, 
hat Hy in linnen handoek nommen, 
ûntdie Him fan syn boppeklean – 

 
2. en mei in waskkûm, as in tsjinner, 

kaam Hy ús foet by foet deunby; 
Hy liet as teken wetter rinne, 
dat suveret en wasket my.  

 
3. Sa wol de Hear in tsjinstfeint wurde, 

fernedere oant op ‘e grûn. 
Hy hat mei deemoed ús omgurde, 
syn need’rigens hat ús oerwûn.  

 
4. Hear fan myn hert, Jo binne kommen 

troch ’t tsjuster nei jo grutte dei;  
ik haw ienfâldich foar my nommen 
dat ik Jo dêryn folgje mei.  

 
Korte preek  
 
Stilte 
 
Orgelspel  
  
III  DIENST VAN HET DELEN   
 
Mededelingen, bericht collecte: zie de site  
 
Voorbeden: lied  569:1  uit de bundel van Johannes de Heer  
 
1. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad, 

wees Gij mijn gids. 
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
wees Gij mijn gids. 
Blijf dicht bij mij; ga stap voor stap mij voor; 
dan ben ‘k gerust en veilig volg ‘k uw spoor. 

 
Tafelgebed voor Witte Donderdag 2020  
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tekst voor Bonhoeffers sterfdag, samengesteld door Gert Landman  
  
v: Breng dank aan God, want Hij is goed. 
A: ZIJN LIEFDE DUURT IN EEUWIGHEID 

 
v: Wij zegenen U, Eeuwige onze God,  

die telkens uw volk hebt bevrijd uit duisternis en angst.  
Die in de nacht voor ons uit gaat, lichtend als vuur  
en ons door het water van de dood leidt naar een land van vrede in overvloed.  
Wij zegenen U om uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,  
die zijn vrienden in de wereld liefhad tot het einde;  
die in de nacht vóór zijn lijden met hen maaltijd hield,  
hen brood en wijn gegeven heeft als teken van leven voorgoed.  
Zo zullen wij, bevrijd door zijn dood en opgewekt door zijn verrijzenis,  
delen in zijn heerlijkheid.  

 
Daarom, met engelen en aartsengelen, met heiligen en martelaren  
die U gehoorzaam zijn gebleven, met Dietrich Bonhoeffer,  
Etty Hillesum en de Achttien Doden, door goede machten trouw omgeven  
loven en verheerlijken wij uw naam vol licht en glorie:   

 
A:  Heilig, heilig, heilig, o Heer van alle machten, 

hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 
Gezegend die daar komt in de naam van Heer! Hosanna in den hoge!   

 
v: Gezegend is onze broeder Jezus,  

die met ons de weg gaat van het lijden in onze wereld,  
en die zich laat kennen in het breken van het brood.  
In de nacht van zijn arrestatie - dat is deze nacht -  
nam hij brood, zegende U en brak het,  
gaf het aan zijn leerlingen en zei:  
Dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven.  
Ook nam hij de wijn, dankte U en schonk hem uit,  
gaf de beker aan zijn leerlingen en zei:  
deze beker is de nieuwe verbinding met God,  
bezegeld met mijn bloed.  
Neem deze en deel hem met elkaar.  
Ik zal opnieuw wijn met jullie drinken  
in het komend koninkrijk.  

 
v: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 
 verkondigen wij de dood van de Heer 
 totdat Hij komt, 
 Kom Heer Jezus, kom. 
A: Kom, Heer Jezus, kom  
 
v: Hoor ons, o Christus, en adem uw Geest op ons  
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en op dit brood en deze wijn;  
dat ze voor ons uw lichaam en bloed worden  
tintelend van uw leven, genezend, vernieuwend –  
o maak ons heel.  
En zoals het brood en de wijn   
deel van ons worden,  
laat ons zo deel van U worden,  
been van uw gebeente en vlees van uw vlees,  
vol liefde en zorg in deze wereld, gehoorzaam en vrij U volgend.  
En zoals U ons leerde, zo bidden wij samen:  

 
Us Heit:  
 

Us Heit yn 'e himel, lit jo namme hillige wurde,  
lit jo keninkryk komme, Lit jo wil dien wurde  
op ierde likegoed as yn 'e himel.  
Jou ús hjoed ús deistich brea en ferjou ús ús skulden  
sa't wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;  
en lit ús net yn fersiking komme, mar ferlos ús fan 'e kweade;  
want jowes is it keninkryk en de krêft  
en de hearlikheid oant yn ivichheid. Amen. 

 
Vredegroet:  

 
V:  De vrede van de Heer zij met u  
A:  OOK MET U ZIJ DE HEER 
 

V: wensen we elkaar de vrede met woord, een gebaar, in gedachten samen verbonden  

 
Agnus Dei  
 
v: Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:  
A: ONTFERM U OVER ONS 
v: Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:  
A: ONTFERM U OVER ONS 
v: Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:  
A: GEEF ONS UW  VREDE 
 
Delen van brood en wijn  
 
Het brood dat wij deze avond gebruiken is ongegist: het zijn matzes. Als teken van onze 
verbondenheid met Israel en als herinnering aan de bevrijding uit Egypte.  
 

Orgelspel tijdens het delen 
 

IV  IN DE HOF VAN GETSEMANE: HET VERRAAD  
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Zingen: Zingend Geloven V, 68  
 
melodie: o Heer, mijn God ook deze nacht zij lof en eer U toegebracht 
 
1. De nacht valt. Onze wereld is  
 nu klein en stil, vol duisternis. 
 God, die niet slaapt, U zoeken wij:  
 wees ons een wachter, sta ons bij!  
 
2. Als deze dag ten einde gaat, 
 staan wij, verward in goed en kwaad,  
 voor U, o God, wij weten niet 
 waar onder ons uw wil geschiedt.  
 
3. De onrust blijft. Fel is de gloed 
 van alle angst en overmoed. 
 Ons hart wil zwerven, zoeken tot 
 het rust hervindt in U, o God.  
 
4. Het licht dat in ons midden brandt 
 houdt levend hoe van hogerhand 
 de nacht aan banden is gelegd. 
 Gij hebt de morgen toegezegd.  
 
5. Gij houdt het donker en het licht 
 omvat. Gij houdt uw oog gericht 
 op wie vervallen aan de nacht, 
 op wie geen mens, geen vriend meer wacht.  
 
6. Gij, die ons redt van ons tekort, 
 geef dat de nacht een doorgang wordt 
 naar leven, dat door U bezield 
 niet langer voor de machten knielt.  
 
Lêzing: Johannes 13: 31-38  
 
Luthers avondgebed  
 
gebeden door allen samen 
 
Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk, aan de avond van de dag  
Aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
Met uw troost en zegen, met uw Woord en sacrament. 
Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en angst, 
De nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. 
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Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen  
  
We verlaten de kerk in stilte   
 
Morgen, in de dienst van  Goede Vrijdag, legt de ouderling van dienst, mede voor u, tijdens 
de kruismeditatie bloemen bij het kruis, ter gedachtenis aan Christus en allen die met hem 
lijden. Ook worden kaarsjes aangestoken bij het kruis, u kunt thuis hierin ook delen als u wilt 
door een kaarsje te branden.  
 
 
 


