Zondag 27 december 2020, Martinuskerk
Protestantse gemeente te Markelo
Schatgraven in verhalen die met ons meegaan:
Uit het dagboek van Simeon, naar Lucas 2: 22-35

Organist: Dick Gerrits
Predikant: Marten Dijkstra
Ouderling: Henk Bolink
Diaken: Ria ter Maat
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Welkom en begroeting
Ontsteken van de Paaskaars
Lied: JdeH 232: 1 en 2
1
“Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij,
’t oog omhoog en hand in hand?”
Wij gaan, op des Konings roepstem,
naar ons huis en Vaderland.
Over bergen en door dalen,
gaan wij naar die blijde zalen,
gaan wij naar die blijde zalen,
van Gods huis in ’t Vaderland.
Gaan wij naar die blijde zalen,
van Gods huis in ’t Vaderland.
2
“Storm en duisternis bedreigt u;
zijt daartegen gij bestand?”
Waarom zou ons harte vrezen,
wand’lend aan des Heren hand?
Jezus Zelf zal voor ons strijden,
en door storm en nacht ons leiden,
en door storm en nacht ons leiden,
naar Gods huis in ’t Vaderland.
En door storm en nacht ons leiden,
naar Gods huis in ’t Vaderland.
Inleiding
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Lied: LB 737: 1, 19, 20 en 21
1
Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?
19
De negers met hun loftrompet,
de joden met hun ster,
wie arm is, achteropgezet,
de vromen van oudsher,
20
van alle kanten komen zij
de lange landen door,
het is een eindeloze rij,
de kinderen gaan voor.
21
Jeruzalem, mijn vaderhuis,
mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar u en naar de Heer!
Overdenking
Gebed, afgesloten met Onze Vader
Zegen
Lied: LB 766: 1 en 3
3

1
Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
vanouds moet zijn geweest.
3
De koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.
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!
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