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     PROTESTANTSE GEMEENTE 

     Wirdum Fr e.o.  
           WITTE DONDERDAG, 14 APRIL 2022– 19.00 uur 

 

Intro 
Witte Donderdag sluit de voorbereidingstijd 
voor Pasen af, die veertig dagen heeft geduurd. 
Anderzijds vormt de avond van Witte 
Donderdag het begin van de drie dagen van 
Pasen. Tot en met zondag vormen de diensten 
in zekere zin één doorlopende liturgie. Deze 
viering van de Witte Donderdag kent vier 
motieven:  
-een nieuw begin: uittocht en bevrijding; 
-de voetwassing; 
-de instelling van de Maaltijd van de Heer; 
-de hof van Gethsemane – het verraad. 
 
 

Op reis naar Pasen 
De voorganger spreekt toelichtende, 
verbindende woorden over onze reis op weg 
naar Pasen. Daar tussendoor wordt gezongen, 

gebeden 
en 
worden 
woorden 

gesproken door 
Elske en Fetsje 
Roorda over wat we 
hier vanavond 
doen, waarom we 
dat doen, en welke 
zin dat heeft. 
Kortweg gezegd 
gedenken we het 
leven van Jezus, 

die de maaltijd vierde met zijn vrienden op het 
feest van de uittocht, de bevrijding. Jezus 

verkondigde de komst van Gods koninkrijk. Die 
droom is het waard om ons voor in te zetten. Dat 
geeft deze avond zin. 
Koor en gemeente zingen onder andere  
uit Zingend Geloven IV, 15: 1, 3 en 5, Taizélied: 
“Als alles duister is”, en “Oh, let us all from 
bondage flee, lets my people go”  

Bij de liturgische 
bloemschikking zijn 
een schaal en een handdoek geplaatst. Brood en 
wijn worden verbeeld door de korenaren en de 
druiventros. Fetsje Roorda steekt een kaars aan 
voor alle slachtoffers van het geweld in de 
wereld.  
 

Dienst van het Woord   
Jannie Lindeman spreekt het gebed van Witte 
Donderdag uit. Corry Brouwer (her)vertelt het 
verhaal over de voetwassing (Johannes 13: 1-17) 
uit de bundel “Ben je klaar voor het feest?” van 
Kind op Zondag.  
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Hierna zingen koor en gemeente lied 568 -Ubi 
caritas: “Dêr’t de leafde bloeit, de frede floeit en 
de freonskip groeit, dêr is God mei ús”. 

 
Dienst van het delen 

De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar 
mevrouw Postmus-
Dijkstra aan de 
Swichumerdyk te 
Wirdum.   

 
De collectes worden 
straks bij de uitgang 
gehouden: 1. diaconie, 
2. kerkelijk werk. 

 
Luisterlied “Jesu, wahres Brot des Lebens”  -  
slotkoraal uit cantate “Schmücke dich. o liebe 
Seele” Joh. Seb. Bach. 
 
Luisterlied Aan Uw tafel – Sela  
 

Delen van brood en wijn 
Voorafgaand volgt het 
tafelgebed Pasen met 
de Zandtovenaar: 
Witte Donderdag - Het 
laatste avondmaal.  
De voorganger 

spreekt de volgende woorden: 
“Daarom, nu wij eten van dit 
brood en drinken uit deze 
beker, verkondigen wij de dood 
van Christus totdat Hij komt. In 
het gebroken lichaam en het 
vergoten bloed geven wij de 
gebroken en vergeten 
slachtoffers van tirannie en 
zonde een plaats in onze 

herinnering en hoop en zien wij uit naar het brood 
van morgen en de wijn van de tijd die komen zal.”  
Hierna volgt het gezamenlijke Onze Vader, 
waarna de vredesgroet wordt uitgewisseld.   
 
Luisterlied recitatief bas “Siehe, ich stehe vor der 
Tür und klopfe an” uit cantate “Nun komm, der 
Heiden Heiland”, Joh. Seb. Bach    
 

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 sopraan-aria “Öffne dich, mein ganzes 
Herze” uit cantate “Nun komm, der Heiden 
Heiland”, Joh.Seb. Bach. 
 
Hierna worden brood en wijn gedeeld. Het brood 
is ongegist: het zijn matzes - als teken van onze 
verbondenheid met Israel en als herinnering aan 
de bevrijding uit Egypte.  
Luisterlied tijdens het delen: “Zoveel gegeven“. 
 

Kaarsen, brood en wijn, bloemen worden 
weggedragen.  
De Paaskaars blijft achter. De verstilling die 
intreedt, markeert de overgang naar de nacht van 
het lijden van de Heer en zijn overlevering. 
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Aansluitend leest Sándor Weerstra Johannes 
13: 31-38: het verraad door Judas.  
 
Na gebed is het slotlied 68 uit Zingend Geloven 
V: “De nacht valt. Onze wereld is nu klein en 
stil, vol duisternis.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

We verlaten de kerk in stilte. 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Paascommissie: Jannie Lindeman, Elske Roorda-
Posthuma, Frieda Wijbrandi, Sándor Weerstra, 
Hannah Reitsma, Alie Bouma en Tjitske Visser  
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer- 

Romkema  
Ouderling:   Corry Brouwer  
Diaken:    Jannie Lindeman  
Muzikale begeleiding:  Klaske Deinum  
Koor van gemeenteleden  
Liturgisch bloemschikken:   Geertje Talsma  
Koster:    Janny Veenstra  

Beamer/camera: Dick Sterrenburg.  
Tekst: AD.  Foto: ROB.  
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