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13 mei  2021, 9.00 uur – Morgengebed vanuit de Grote Kerk Almelo  

Hemelvaartsdag 

voorganger: ds. A. van Houwelingen 
organist: Henk Kamphuis 

met medewerking van enkele leden van de cantorij 
 
Orgelspel 
 
Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken 

allen gaan staan 
Openingsvers: Liedboek 194              t: Psalm 124,8; m: IWVL 

 
 
 
Morgenlied: lied 287 
                                                                t: André Troost; m:Mühlhausen 1662/Halle1704 
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5  Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed.  

 
allen gaan zitten 

Psalmgebed: Psalm 47 

Antifoon: Liedboek 660      t: Handelingen 1, 11; m: Jaco van Leeuwen 

 

 

Liedboek 47 

                                                                  t: Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit; m:Genève 1551
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2  God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal / meldt het overal. 
Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan. 
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied! 
Die de volken leidt / troont in heiligheid. 
 
3  Maak het dan bekend: / Godes regiment 
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam. 
Edelen treden aan / om op wacht te staan. 
Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht. 
Hem, die ’t aards geweld / paal en perken stelt, 
Hem zij lof en eer, / de verheven Heer. 
 

Antifoon 

 
Lezingen:  

- Ezechiël 1, 3 ‐ 5a. 26 - 28a 
- Lucas 24 ,49 - 53 

 
 

Overweging 
 
 
Liedboek 663 
          t: Jan Willem Schulte Nordholt; m: Bartholomäus Gesius/Georg Philipp Telemann 
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2 Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 
 
 
                                                                                                                      allen gaan staan 
Canticum – Klein Te Deum: Liedboek 411      
       t: ca. 400; t-bewerking en m: Ignace de Sutter 

 
 

allen gaan zitten 
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Gebeden: 
- Gebedsaanhef: Liedboek 301k    m: John L.Bell 

 
 

 
- Onze Vader: Liedboek 369b                      m: Willem Vogel 
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- Voorbede met acclamatie: Liedboek 368f      

 

 

- Gebedsstilte 

 

- Gebed van de dag          
                 

 
           allen gaan staan 

 

- Zegenbede: Liedboek 203                     m: Ignace de Sutter en Marcel Weemaes 

 
 
 
 
Lied: Liedboek 665 
                                        t: Ad den Besten; m: Hannover 1646 
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2  Loof Hem, die van de Geest ontving 
voor altijd zijn rechtvaardiging, 
de Geest, die Hem herleven doet 
in mensen, menselijk vlees en bloed. 

3 Hij die, ontheven hemelhoog, 
te stralend voor het sterflijk oog, 
aan de engelen verschenen is 
in ’t licht van zijn verrijzenis, – 

 
4  Hij is aanwezig in het woord, 
dat wordt gepredikt en gehoord 
in heel de wereld en geloofd, 
en dat ons zegent hoofd voor hoofd. 

 
5  Om Christus’ wil zijn wij verblijd, 
die inging in Gods heerlijkheid 
en voor Gods ogen, stralend schoon, 
is wat wij zullen zijn, – de Zoon. 

 
 
Slotwoord 
 
 
Orgelspel 
 
 
 
 

Vergeet uw collectegift niet.  
13 mei: Hemelvaartsdag, Stichting Present Almelo 
De opbrengst van deze collecte is voor het doel dat de diaconie van onze wijkkerkenraad heeft 
aangegeven: dit jaar Stichting Present Almelo. Een unieke gelegenheid om een project waarbij 
de wijkgemeente betrokken is, te ondersteunen! Geef ruimhartig voor deze collecte. 
De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk. 
 
Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo zondags worden 
gehouden toch door te laten gaan, dan kunt u dit op de volgende manier doen. 
U maakt een bedrag voor bijvoorbeeld vier zondagen over op NL61 RABO 0102 1995 15  t.n.v. 
PGA Almelo. Vermeld daarbij de data van de diensten en hoe u het bedrag over diaconie en 
kerk wilt verdelen. Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk. 
Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen. 
 
 


