
Zondag 23 augustus 2020, Martinuskerk Markelo 
Organist: Gerrolt Droogsma; Voorganger: Marten Dijkstra; Liturgisch bloemstuk: Diny Izaks 
en Johanna Klein Velderman (info op de website van de kerk) 
 
Van die dag kan niemand weten (LB 769: 6) 
 
Toelichting op de liturgie: 

• Bij de bemoediging, gedachtenis en zegen gaan we staan; verder blijven we zitten. 
• We verzoeken u om de aangegeven liederen niet hardop mee te zingen, maar in 

stilte mee te lezen.  
• Anders dan we gewoon zijn, is het evenmin de bedoeling om het Onze Vader hardop 

mee te bidden.  
• Het zingen van het ‘amen’ na de zegen blijft achterwege, maar zal door de predikant 

worden uitgesproken.  
• Bij het uitgaan beginnen we achterin de kerk en verzoeken u de daartoe gegeven 

aanwijzingen te volgen. 
• Er vindt tijdens de dienst geen collecte plaats, maar het is wel mogelijk om een gift in 

de schaal bij de uitgang te leggen of gebruik te maken van de QR-code achterop de 
liturgie. 

• Er wordt na afloop van de dienst geen koffie en thee aangeboden. We hopen op uw 
begrip.  

Welkom  
Aansteken paaskaars door diaken 
Bemoediging en groet (staand) 
Gebed  
Inleiding op de dienst 
Orgelspel 
 
Lezing: Mattheüs 16: 21-28 (NBV 2004) 
24  Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 25  Want ieder die zijn leven wil 
behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 
26  Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat 
zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 
27  Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de 
stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. 
28  Ik verzeker jullie: sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst 
van de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.' 
 
Overdenking 
 
We luisteren naar orgelspel van het lied ‘Eens als de bazuinen klinken’ (LB 769: 1, 2 en 6) 
 
Eens, als de bazuinen klinken, 
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uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, - 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist’ren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 
 
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader (voorganger) 
Eventuele mededelingen 
We luisteren naar orgelspel van het lied ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’ (LB 442) 
 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open  
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen,  
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen,  
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Vervul, o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren,  
waar om mij heen de wereld woedt. 
O mocht ik uwe troost ervaren:  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Zegen (staand) 
Orgelspel 
 
Een gift voor diaconie en kerk is te deponeren in de schaal bij de uitgang. Een andere 
mogelijkheid is via het scannen van de QR-code hieronder of door een bedrag te storten op 
rekeningnummer NL 73 RABO 0340 7011 53 t.n.v. Protestantse Gemeente Markelo. Dank u 
wel.  
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Zondag 30 augustus gaat ds. Rob Nijhuis uit Rijssen voor. Woensdag 26 augustus: 
Martinuskerk, 19.30-20.00 uur: Op adem komen, met Henk Bolink en Marti Pluijgers, over 
noaberschap; reserveren: app of bel 06-57511169.   


