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Zondag 28 februari 2021, Martinuskerk Protestantse gemeente te 
Markelo 
 
Delen in liefde 
 
Organist: Gerrolt Droogsma 
Predikant: Marten Dijkstra 
Ouderling: Bep van der Zwan 
Diaken: Ria ter Maat 
 
Voorafgaand aan de dienst: Project NBG Bijbel Basics, met als thema: Een spoor van liefde 
 
Filmpje: Schone voeten 
 
Projectlied (tekst: C. Oranje, muziek: M. Zimmer): 
 
Je handen wassen voor het eten dat is heel gewoon. 
Maar kijk eens naar je voeten, zijn ze vies of zijn ze schoon? 
Wie komt daar aan met water en wie knielt daar voor je neer? Dat kan U toch niet doen, roept 
Petrus, U bent onze Heer! Maar Jezus wast jouw voeten, ook al vind je het wat raar.  
Wat ik voor jullie doe, zegt Hij, doe dat ook voor elkaar. 
 
U gaat een weg, die ik niet ken,  
maar ik laat U niet zomaar gaan.  
Gaat U maar voor, ik volg uw spoor.  
Ik ga achter, achter U aan.  
Welkom  
 
Ontsteken van de Paaskaars 
 
Bemoediging, drempelgebed en groet 
 
Lied: LB 103e  (na voorlezen van de Nederlandse tekst) 
 
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
(Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge naam. 
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft.) 
 
Hij vergeeft je alle schuld, 
Hij geneest al het leed dat je lijdt; 
Je leven koopt Hij vrij van het graf, 
Hij omringt je met liefde en goedheid. 
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De Heer is barmhartig en genadig,  
geduldig is Hij en groot is zijn liefde. 
Hij behandelt ons niet naar onze zonden, 
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
 
Zoals een vader van zijn kinderen houdt,  
zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden. 
 
De liefde van de Heer duurt eeuwig  
voor wie Hem aanbidden. 
Inleiding met lezing uit Johannes 13: 1-5, 12-17 (NBV 2004) 
1  Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de 
wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld 
toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 
2  Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van 
Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 
3  Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen 
en weer naar God terug zou gaan, 
4  stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 
5  en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en 
droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 
12  Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn 
plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 
13  ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 
14  Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten 
wassen. 
15  Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 
16  Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant 
niet meer dan wie hem zendt. 
17  Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. 
 
Lied: Kyrie eleison (Taizé 1) 
 
Kyrie, Kyrie, eleison. 
Kyrie, Kyrie, eleison. 
 
Overdenking 
 
Gebed, afgesloten met Onze Vader 
 
Lied: LB 345: 1 
1 
Gij hebt uw woord gegeven 
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nog voor ik U iets vroeg, 
dat is voor heel mijn leven, 
ja voor de dood genoeg. 
Uw woord is daad, o Vader, 
werd brood in de woestijn, 
werd mens en is mij nader 
dan wie mijn naasten zijn. 
 
Zegen 


