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Orde van dienst voor Witte Donderdag 
 

19.00 in de St Martinuskerk in Wirdum 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 
 

mee voorbereid door de Paascommissie:  
Jannie Lindeman, Truus Sterrenburg, Frieda Wijbrandi, Sándor Weerstra,  

Hannah Reitsma, Alie Bouma en Tjitske Visser  
 

organist: Albert Minnema 
Piano: Klaske Deinum 

 
Koster: Folkert Jongbloed 
Ouderling: Corry Brouwer  

Diakenen: Nieske Span en Jannie Lindeman  
Beamer: Derk Jan Wijbenga 
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Orgelspel   
 
Welkom  
 
I  DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Lied 281: 1,5 - orgelbegeleiding: Albert Minnema 
 

 
 
5. Wanneer het donker ons verrast,  
 houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison!  
 
Bemoediging en drompelbea 
 
f: Dy’t yn ‘e skûle fan ‘e Heechste wennet 
A: IS FEILICH YN IT SKAAD FAN ‘E MACHTICHE 
 
f: Do hoechst net te skriljen foar de skrik yn ‘e nacht 
A: HY IS DYN TAFLECHT EN STINS  (nei ps 91)  
 
Dialoog: ouderling van dienst en voorganger   

 
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:  
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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 
 

Eerste motief van Witte Donderdag: een nieuw begin – uittocht en bevrijding 
 
Point of no return 
 
Het zit al langer in de lucht, 
het komt niet onverwacht. 
Toch voel ik weerstand, twijfel, angst. 
 
Ik moet die drempel over, 
het oude is voorbij, 
een onbekende toekomst wacht. 
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Nu. 
Nu moet het gebeuren, 
nu moet ik gaan, 
het nieuwe leven tegemoet. 
 
Ik kan niet anders dan vertrekken, 
weg uit het oude, dat wat was 
en hopen dat wat komt, 
ook brengt wat ik verwacht.  

Luisterlied: No Frontiers – Lenette van Dongen & Cor Bakker  

 
Lenette van Dongen & Cor Bakker - No Frontiers | Jacobine op 2 | KRO-NCRV - YouTube 

 
Tweede motief van Witte Donderdag: het delen van brood en wijn  
 
Sjonge: 568 (Ubi caritas) - twee keer gezongen, orgelbegeleiding: Albert Minnema 
 
Dêr’t de leafde bloeit, de frede floeit 
en de freonskip groeit, dêr is God mei ús.  
 
II   DIENST VAN HET WOORD  

 
Derde motief van Witte Donderdag: de voetwassing  
 
Gelezen wordt: Johannes 13: 1-15  
 

Liet 569 - orgelbegelieding: Albert Minnema 
 
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.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0QLgjlnd6g&feature=youtu.be
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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.  

 
Ter meditatie – voetwassing (uit 1852-1856) - Engelse schilder Ford Maddox Brown   
 

 
 

Stilte 
 
Muzikaal intermezzo – Piano – Klaske Deinum  
  
III  DIENST VAN HET DELEN   
 
Mededelingen en toelichting collecte: 1. Diaconie 2. Kerkelijk werk 
  
Voorbeden – gedeelte uit: voor de Witte Donderdag – Bij Gelegenheid II – Sytze de Vries  
 
V: Waken en bidden wij met Hem, die ons in deze dagen voorgaat, 

om in alles te vertrouwen op U, zijn Vader, en Hem niet te verraden,  
elkaar te ontkennen en alleen te laten:  

A:  NIET MIJN WIL, MAAR UW WIL GESCHIEDE  
 
V: Dat dit brood, dat Hij ons deelt, ons leert ons leven te ontvangen, 

gewijd aan de dienst van de liefde, bevrijd van de angst voor elkaar, 
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van de wil om te overheersen:  
A:  NIET MIJN WIL, MAAR UW WIL GESCHIEDE  
 
V: Dat dit brood ons evenzeer verwijst naar wie leven in gemis 

en wij niet blind zijn, overvol van wat wij zelf verdienen, 
dat onze verzadiging ons niet in slaap sust:  

A:  NIET MIJN WIL, MAAR UW WIL GESCHIEDE  
 
V: Voor uw gemeente, wanneer haar ogen zwaar worden, de harten moe, 

dat Christus’ stem haar kan wekken om zijn weg te volbrengen al onze dagen: 
A:  NIET MIJN WIL, MAAR UW WIL GESCHIEDE  
 
V: Delen wij het verdriet om een verscheurd en bebloed Jeruzalem, 

om de geweldenaars én de doden rond uw tafel van bevrijding.  
Zullen ooit Abrahams zonen het brood der ellende met elkaar delen?  

A:  NIET MIJN WIL, MAAR UW WIL GESCHIEDE  
 
V: Dat ook wijzelf, die leven van uw liefde, anderen in vrijheid kunnen stellen, 

dat wij, nu gekend, ons aan anderen durven laten kennen, 
dat wij, nu vertroost, oog houden voor het verdriet van een ander:  

A:  NIET MIJN WIL, MAAR UW WIL GESCHIEDE  
 
V: Dat wij zonder verborgen wapens aangaan aan uw tafel, daar keer op keer 

vertrouwen hervinden, dat er geen donkere kloof is tussen onze lippen en handen:  
A: NIET MIJN WIL, MAAR UW WIL GESCHIEDE  
 
V: Geef ons een Paasfeest in vreugde, 

Geef ons geloof in uw rotsvaste trouw, 
Geef dat het lied van de hoop oOnder ons nooit verstomt:  

A:  NIET MIJN WIL, MAAR UW WIL GESCHIEDE  
 
Tafelgebed: lied 403 B : met pianobegeleiding Klaske Deinum  
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Lucas 22: 19-20  

En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei:  

‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te 
gedenken.’ 

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, 
is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. 

A: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ; ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ 
 ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ. MARANATHA! 
  
Vredegroet  

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

Luisterlied: alt-aria “Der Herr will noch zu guter Letzt bezeugen” – uit Matthäus Passion 
Joh. Chr. Rothe  (cd1 track 9)      
 
De alt-aria volgt direct op het recitatief waarin het avondmaal van Jezus met de discipelen 
wordt verhaald. Vertaling:  
 
De Heer wil tenslotte getuigen hoeveel Hij van zijn kerk houdt, 
Hij geeft zich geheel aan haar over; het werk in de schaduw is nu voorbij, 
het oude testament is volledig vervallen. Wij zullen onze God met nieuwe tongen loven. 
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Nodiging : lied 567 gesproken  

 
Brood en wijn delen  

 
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.  
 

Tijdens het delen klinkt pianospel van Klaske Deinum 
 

Vierde motief voor Witte Donderdag: in de hof van Gethsemane – het verraad   
  
Kaarsen, brood en wijn, bloemen worden na de dienst weggedragen. Alleen de Paaskaars 
blijft nog staan.  
De verstilling die intreedt, markeert de overgang naar de nacht van het lijden van de Heer en 
zijn overlevering.  
   
Lezing: 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. 
Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen  
 
Koor:  Herr Jesu Christ wahr’ Mensch und Gott - uit Matthäus Passion Joh. Chr. Rothe  
(cd 1 track 2)   
 
Herr Jesu Christ, wahr Mensch und Gott, Jezus Christus, waarachtig mens en God,  
der du littst Marter, Angst und Spott, Gij die doorstond marteling, angst en spot,  
Für mich am Kreuz auch endlich starbst die ten slotte voor mij aan het kruishout stierf 
und mir deins Vaters Huld erwarbst:  en voor mij de genade van uw vader verwierf, 
Ich bitt durch bitter Leiden dein,  ik bid u, wil door uw bitter lijden 
du wollst mir Sünder gnädig sein!  mij, zondaar, genadig zijn.  

 
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 reserveren voor de dienst, u 
kunt thuis hierin ook delen als u wilt door een kaarsje te branden.   


