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Orde van dienst voor Witte Donderdag 
 

14 april 2022  
19.00 in de St Martinuskerk in Wirdum 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

voorbereid door de 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 

 
Muzikale begeleiding: Klaske Deinum  

Koor van gemeenteleden  
Liturgisch bloemschikken: Geertje Talsma  

Koster: Janny Veenstra 
Beamer: Dick Sterrenburg  
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Orgelspel   
 
Welkom  
 
I  DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Lied: Zingend Geloven IV, 15: 1,3,5, melodie: O Heer mijn God, ook deze nacht 
 

1. Wij houden maaltijd op dit uur. 
God is nabij, een zuil van vuur, 
waaronder wij verzameld zijn   
om uit te delen brood en wijn 

 
3. Van dood naar leven onderweg  

zijn wij met Christus en Hij legt 
zijn leven neer in brood en wijn. 
Zo wil Hij in ons midden zijn. 

 
5. Hij wil ons levensteken zijn, 

Hij richt ons op met brood en wijn. 
Een voorproef van een nieuw bestaan, 
wij delen vrede in zijn naam.  

 
Bemoediging en drempelgebed ‘Houd elkander vast’ – Huub Oosterhuis  
 
V: Hou elkaar vast, blus de geest niet uit, 

maak elkaar niet klein. 
Die ons maakte uit niets, 
laat niet varen het werk van Zijn handen. 

A: VAN HEM IS DE TOEKOMST, 
KOME WAT KOMT, 
LICHT DAT NIET DOOFT,  
LIEFDE DIE BLIJFT.  

V: Hou elkaar vast, blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein. 
Hoor een stem:  "Ik maak alle dingen nieuw, 
ik zal de tranen uit je ogen wissen 
en de dood zal niet meer zijn." 

A: VAN HEM IS DE TOEKOMST, 
KOME WAT KOMT, 
LICHT DAT NIET DOOFT,  
LIEFDE DIE BLIJFT.  
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Op reis naar Pasen  
 
Lied: Als alles duister is – Taizé  
 
Koor: 1 - Nederlands 
Allen: 2 - Frysk  
 

 
 
2. Kom, as it tsjuster is,  

mei fjoer dat ús nacht ferljochtet en dat bliuwt,  
fjoer dat altyd bliuwt.  

Eerste motief van Witte Donderdag: een nieuw begin – uittocht en bevrijding 
   

  
 
Zingen: lied 168: 1,2  
 
Koor: coupletten 
Allen: refrein  
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Vraag en antwoord: Elske en Fetsje Roorda  

 Wat doen wij hier vanavond samen?  
Wij gedenken het leven van Jezus.  

 
 Waarom doen wij dat?  

Hij vierde de maaltijd met zijn vrienden  

op het feest van de uittocht, het feest van bevrijding.  
 

 Maar wat heeft dat voor zin?  
Jezus verkondigde de komst van Gods koninkrijk. 
Hij deelde met ons de hoop dat deze wereld anders kan. 
Dat alle onrecht niet meer zijn zal. 
Dat alle pijn voorbij is. Dat alle verdriet verdwenen is. 
Die droom is het waard om ons voor in te zetten. 
Dat geeft deze avond zin.  

 
Zingen: Lied 168: 4  
  
Koor: couplet 
Allen: refrein  
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Bij de liturgische bloemschikking  
 

II   DIENST VAN HET WOORD  
 

Gebed voor Witte Donderdag 

 
Het tweede motief van Witte Donderdag: de voetwassing  
 
Uit de Bijbel: De voetwassing, Johannes 13: 1-17: Heer en helper – uit: Ben je klaar voor het 
feest? – Veertigdagentijd en Pasen 2022 – Kind op Zondag  
 

 
 
 

Sjonge: 568 (Ubi caritas) – twa kear songen 
 
Dêr’t de leafde bloeit, de frede floeit 
en de freonskip groeit, dêr is God mei ús.  
 
III  DIENST VAN HET DELEN   
 
Mededelingen en toelichting collecte: 1. Diaconie 2. Kerkelijk werk 
 
Luisterlied: “Jesu, wahres Brot des Lebens”  -  slotkoraal uit cantate “Schmücke dich. o liebe 
Seele” BWV 180 Joh. Seb. Bach  ( cd track 7 1:16 min.) 

Jezus, waarachtig brood des levens, 
help mij dat ik niet vergeefs, 
of misschien tot mijn schade 
tot Uw tafel genodigd ben. 
Laat mij door deze zielespijze 
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Uw liefde goed beseffen, 
opdat ik ook, zoals nu op aarde, 
een gast in de hemel moge worden. 

 

Luisterlied: Aan Uw tafel – Sela  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DTuJs1sYzUk 
 
Tafelgebed:  
 

 

Pasen met de Zandtovenaar: Witte Donderdag - Het laatste avondmaal - Bing video 
(Nb: tot 47 m, daarna stopzetten )  
 
V: 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.  

 

Onze Vader  

 

Vredegroet  

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

Luisterlied: recitatief bas “Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an” uit cantate “Nun 
komm, der Heiden Heiland” BWV 61 - Joh. Seb. Bach   (cd track 17 0:46 min.    
  
Openbaring 3: 20 “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur 
opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij”.  
 
In de muziek horen we het kloppen op de  deur.  
 
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 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DTuJs1sYzUk
https://www.bing.com/videos/search?q=zandtovenaar+laatste+avondmaal&qpvt=zandtovenaar+laatste+avondmaal&view=detail&mid=DC103D3F4F6333438979DC103D3F4F6333438979&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dzandtovenaar%2Blaatste%2Bavondmaal%26qpvt%3Dzandtovenaar%2Blaatste%2Bavondmaal%26FORM%3DVDRE
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Luisterlied: sopraan-aria “Öffne dich, mein ganzes Herze” uit cantate “Nun komm, der 
Heiden Heiland” BWV 61 -  Joh.Seb. Bach ( CD track 18 )    
 

Open je, heel mijn hart, 
Jezus komt en neemt zijn intrek. 
Ook al ben ik enkel stof en aarde, 
Hij acht mij toch niet te min 
Om zijn ogen op mij te slaan: 
Ik mag zijn woning worden. 
O hoe gelukkig zal ik zijn!  
 

  

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.  
 

Luisterlied tijdens het delen: Zoveel gegeven | Petrus - Protestantse Kerk 

  

Zoveel gegeven delen wij 

Brood van het leven delen wij 

Brood van de hoop en brood van genade 

Levensbrood ben jij. 

Zoveel gegeven delen wij 

Wijn van het leven delen wij 

Geest van de liefde, geest van vertrouwen 

Levensgeest ben jij. 

Mens van het leven, dat ben jij 

Mens zonder grenzen, dat ben jij 

Mens van de aarde, mens van de hemel 

Mens van God ben jij. 

 
Lied tijdens het delen: Wylde goes 48 
 
Eerst in het Fries en Engels gezongen door het koor, 
daarna kan iedereen meezingen  

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zoveel-gegeven/
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This is the body of Christ,  
broken that we may be whole; 
this cup as promised by God,  
true to his word, 
cradles our Lord:  
food for the good of the soul.  
 

Vierde motief voor Witte Donderdag: in de hof van Gethsemane – het verraad   
  
De avondmaalstafel wordt afgeruimd (alleen de paaskaars blijft dan nog staan)  
 
Kaarsen, brood en wijn, bloemen worden na de dienst weggedragen. De verstilling die 
intreedt, markeert de overgang naar de nacht van het lijden van de Heer en zijn 
overlevering.  
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Getsemane – Franse kunstenares Macha Chmakoff (1952) 
  
Lêzing: Johannes 13: 31-38  
 
Gebed 
 
Zingen: lied 68 uit: Zingend Geloven V 
 
melodie: gezang 387  
 
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 
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 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.  
 
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.   


