
Martinuskerk Protestantse Gemeente Markelo 

Donderdag 24 december 2020, 22.00 uur  

Schatgraven in verhalen die met ons meegaan:  

Het geboortebericht van Jezus volgens Lucas 2 

 

Geen plaats in de (Maarkelse) herberg 

 

 
Kaasplein Markelo, november 2020 (foto MD) 
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Organist: Henk Langenkamp  

Predikant: Marten Dijkstra 

Ouderling: Bep van der Zwan  

Diaken: Ria ter Maat 
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Orgelspel 

Welkom en begroeting 

Ontsteken van het Licht 

 

Lied: LB 483 (opname Martinuskerk 24.12.2018, met 

Markelo’s Kerkkoor o.l.v. Marjan Klaasen met pianist 

Roel Praas) 

1 

Stille nacht, heilige nacht! 

Davids Zoon, lang verwacht, 

die miljoenen eens zaligen zal, 

wordt geboren in Betlehems stal, 

Hij, der schepselen Heer, 

Hij, der schepselen Heer. 

 

2 

Hulploos Kind, heilig Kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

Leer me U danken daarvoor. 

Leer me U danken daarvoor. 

 

3 

Stille nacht, heilige nacht! 

vrede en heil, wordt gebracht 

aan een wereld, verloren in schuld; 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
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Amen, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 

 

Kerstverhaal: Op zoek naar een plek om te overnachten 

(naar Lucas 2: 1-7) 

 

Lied: Candle Light Carol, uitgevoerd door Markelo’s 

Kerkkoor (opname Martinuskerk 24.12.2018) 

 

Overdenking 

 

Lied (orgel): LB 481: 1 en 3 

1 

Hoor, de eng’len zingen d’ eer 

van de nieuw geboren Heer! 

Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 

Voeg u, volken, in het koor, 

dat weerklinkt de hemel door, 

zing met algemene stem 

voor het kind van Betlehem! 

Hoor, de eng’len zingen d’ eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

3 

Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt 
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taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af 

ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor, de eng’len zingen d’ eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

Gebed, afgesloten met Onze Vader 

 

Lied (orgel): LB 468: 1 en 4 

1 

Prijs de Heer die herders prijzen, 

die in ’s hemels paradijzen 

alle eng´len eer bewijzen, 

hier op aarde daalt Hij neer. 

 

4 

Aan de koning uitverkoren, 

uit een maagd voor ons geboren 

moet ons hele hart behoren 

onze lof en eer en prijs. 

 

Zegen 

 

Lied: Ere zij God (JdeH 48; opname Martinuskerk, 

24.12.2018) 
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Ere zij God, 

ere zij God 

in de hoge, in de hoge, in de hoge! 

Vrede op aarde, 

vrede op aarde 

in de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge, 

ere zij God in de hoge. 

Vrede op aarde, 

vrede op aarde, 

vrede op aarde, 

vrede op aarde, 

in de mensen,  

in de mensen een welbehagen,  

in de mensen een welbehagen,  

een welbehagen. 

Ere zij God, 

ere zij God, 

in de hoge, in de hoge, in de hoge! 

Vrede op aarde, 

vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

Amen. Amen.  
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Lucas 2 (NBV 2004) 

1  In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat 

alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 

2  Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het 

bewind van Quirinius over Syrië. 

3  Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 

ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 

4  Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, 

naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij 

van David afstamde, 

5  om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 

aanstaande vrouw, die zwanger was. 

6  Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling 

aan, 

7  en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. 

Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een 

voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het 

nachtverblijf van de stad. 
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Wij zien u graag weer terug als volger van onze 

kerkdiensten, uitgezonden vanuit de Martinuskerk.  

Gezegende kerstdagen toegewenst!   

 

Kerstmorgen, 10.00 uur: ds. Deodaat van der Boon  

Zondag 27 december, 10.00 uur: ds. Marten Dijkstra  

 

Wie ons als gemeente financieel wil steunen, kan een gift 

storten op rekeningnummer NL 73 RABO 0340 7011 53 

t.n.v. Protestantse Gemeente Markelo. Een andere 

mogelijkheid is via het scannen van de afgebeelde QR-

code. Alvast hartelijk dank!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


