
Zondag 26 juli 2020, Martinuskerk Markelo 
Organist: Dick Gerrits 
Voorganger: Marten Dijkstra 
 
Pluk de dag… 
 
Welkom en mededelingen 

Onder orgelspel steekt de diaken de paaskaars aan, terwijl de gemeente gaat staan (tot aan 
de groet) 

Bemoediging en groet 

Gebed 

Orgelspel 

Lezing: Mattheüs 13: 44-46 (NBV 2004) 
44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. 
Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen 
wat hij had en die akker te kopen. 
45  Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar 
mooie parels. 
46  Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij 
had en die te kopen. 
 
Overdenking 
 
We luisteren naar orgelspel van LB 885:    
Groot is uw trouw o Heer 
1 
Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
2 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
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Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refrein) 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
Onze Vader (uitgesproken door voorganger) 
 
Orgelspel van het lied ‘Behoed en bewaar Jij ons’ (Hoop van alle volken 79a, tekst: Alex van 
Ligten, melodie: Anders Ruuth; tevens te vinden in Dienstboek I, een proeve, p. 1003) 
 
 
 
1 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
wijs Jij ons de goede wegen. 
Wil in de woestijn het manna zijn, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn het manna zijn, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
 
2 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, een mens'lijk gezicht 
nabij ons in donkere tijden. 
Wees warmte en licht, een mens'lijk gezicht 
nabij ons in donkere tijden. 
 
3 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
en geef geloof en vertrouwen: 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 
4 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 
 
Zegen, beantwoord door voorganger 
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Orgelspel 
 
Een financiële bijdrage voor diaconie en kerk is te deponeren in de schaal bij de uitgang. Een 
andere mogelijkheid is via het scannen met uw mobiele telefoon van de QR-code hieronder 
of door een bedrag te storten op rekeningnummer NL 73 RABO 0340 7011 53 ten name van 
Protestantse Gemeente Markelo. Dank u wel.  
 

 
 
Bij het verlaten van de kerk verzoeken we u de desbetreffende aanwijzingen te volgen. Wel 
thuis en tot ziens!  


