
 
 
 

 
 
 

Voorzichtig  
heb ik de gevangen vogel  

uit de strik verlost  
Ik laat hem vliegen  

hij geeft mij vleugels  

 
 

Hemelvaart 26 mei 2022 
Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 

 
 
 
 
 



Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 

Beginlied  Opening  LB 630:   Sta op, een morgen  
 

 1 Sta op! Een morgen ongedacht, 
 Gods dag is aangebroken, 
 er is in één bewogen nacht 
 een nieuwe lente ontloken. 
 Het leven brak door aarde en steen, 
 uit alle wonderen om u heen 
 spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
 3 Al wat ten dode was gedoemd 
 mag nu de hoop herwinnen; 
 bloemen en vogels, alles roemt 
 Hem als in den beginne. 
 Keerde de Heer der schepping weer, 
 dan is het tevergeefs niet meer 
 te bloeien en te minnen. 
 
 4 Sta op – Hij gaat al voor ons uit, 
 de schoot van ’t graf ontkomen. 
 De morgen is vol nieuw geluid, –  
 werp af uw boze dromen. 
 Want Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
 is voor het lichaam nu vrij baan 
 naar een bestaan volkomen. 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling  
in beurtspraak met de gemeente 
 

O.  Onze hulp is in de Naam van Hem  
ALLEN  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
 

O. die ons elke dag weer groet met het licht van de Paasmorgen  
ALLEN  ONS BEVRIJDT UIT DE STRIKKEN VAN DUISTER EN DOOD  
 

O. die ons gaande houdt en ons Heilige Geest toezegt  
ALLEN  Zó BLIJVEN WIJ BIDDEN: ZENDT ONS DAN UW HEILIGE GEEST  
 

O. Enige, vanuit ons leven van alledag zijn wij hier bij elkaar gekomen.  
 Hier zien wij elkaar nieuw, in uw Licht:  
 in het Licht van uw Woord dat ons bevrijdt.  
 Als vogels aan de strik ontkomen:  
 mensen van bevrijdende woorden tot elkaar,  
 die, in de ruimte die U ons biedt,  
 ruimte scheppen voor wie beklemd en gevangen zijn.  
 Maak ons standvastig en bemoedig ons.  
ALLEN ZENDT ONS UW HEILIGE GEEST 

 
Gemeente gaat zitten 
 



Psalm van de zondag 124: 1 en 3  
 

 
 

3 Loof Hem die ons ter dood niet overgaf, 
wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf. 
De vogelaar, die ons geen vrede liet, 
wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af; 
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet. 
 
 

Kyrie en Gloria 
 

Glorialied: LB 661 Ten hemel opgevaren 

 
 

2 Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,      
heerst over hemel, zee en land, halleluja.   
 

3 Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,     
 wat in de psalm geschreven staat, halleluja.  
 

4 De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,      
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.   
 

5 Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,     
de Here Christus die regeert, halleluja.   
 

6 De heilige Drievuldigheid, halleluja,      
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja  
 
De Bijbel in het midden 
 
Groet:   
V.  De Ene zal bij u zijn  
ALLEN  DE ENE ZAL U BEWAREN  



Gebed van de zondag 
 
Lezing: Psalm 124 vrij  
 

Was Hij het niet geweest  
- Israël zeg het, en weer - 
 

was Hij niet vóór je geweest  
toen mensen zich tegen je keerden  
 

was Hij er niet geweest  
ze hadden je levend verslonden  
verteerd in het vuur van hun haat.  
 

De vloed had je meegesleurd  
de stortbeek had je verpletterd  
 

bedolven was je ziel  
onder het ziedende water.  
 

Gezegend die jou niet prijsgaf  
aan hun verscheurende tanden.  
 

Je ziel als een vogel ontkwam  
ontkwam aan de strik van de vangers.  
 

Strik gebroken  
jij ontkomen  
 

jouw hulp is in de Naam van Hem  
die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 

Hertaling H. Oosterhuis  
 

Lied: LB 667 1 - 4, 6 Hij leeft, naar de hemel gevaren 

 
 

2 Hij leeft, in het hart van zijn vrienden  
als liefde die ons verbindt,  
waarmee Hij de mensen diende  
en al onze liefde begint.   
 

3 Hij leeft, in de woorden gezongen.  
Zo gaat Hij van mond tot mond  
Wij zingen met vurige tongen  
zijn liefde de wereld rond.   
 

6 Gij leeft, voor ons oog nog verborgen  
tot aan de jongste dag,  
Gij leeft tot de dag van morgen  
ons toont wat liefde vermag. 



Lezing: Lucas 24, 49 - 53  
Meditatief orgelspel  
 
Uitleg en Verkondiging 
   
Geloofslied: De Heilige Geest de Helper  
uit: Gezangen voor Liturgie  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



De gebeden 
dankgebed, voorbeden, stil gebed   
 

We sluiten de gebeden af met het lied: De Heilige Geest de Helper (zie hierboven) 
en het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  
 
(verwoording zoals gebruikt in de oecumene) 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen - door dienstdoende ouderling 
 

Inzameling  Eerste rondgang:  Nederlandse Zeevarendencentrale  
tweede:   Kerk en Eredienst 

 

Slotlied: (staande) 692 1-4, 8 Wij wachten op de Geest beloofd 
 

Refrein 

  
 

 
 
2 Wij wachten op de Heilige Geest  
als krachtig, dansend vlammenspel  
dat loutert, reinigt en herschept.  
Kom Geest van God en vuur ons aan. 
 

3 Wij wachten op de Heilige Geest  
als duif die hart en ziel doorstraalt  
wanneer zij zilver in ons daalt. 
Kom Geest van God, zo vederlicht. 



4 Wij wachten op de Heilige Geest  
als wijsheid die ons inzicht geeft 
in wat er diep in mensen leeft.  
Kom, Geest van God, geef goede raad. 
 
8 Wij wachten op de Heilige Geest  
als adem van het leven zelf  
die dode stof tot leven brengt.  
Kom Geest van God, blaas leven in. 
Refrein 

 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 

 

 

 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger pastor Wim Gilsing, ouderling van dienst Pollyan van Swigchem; diaken Klaas Muller; 
lector Nanda van der Werff; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Marcel Somsen; 
koster Ate van der Werff 
 
 
 
 

 
 
 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: Nederlandse Zeevarendencentrale 
Het overgrote deel van de zeevarenden heeft zwaar maar interessant werk waar men redelijk tot 
goed voor wordt betaald. Aan de kleine groep zeevarenden die tussen wal en schip terecht komen 
wordt diaconale hulp verleend. Hierbij kan men denken aan het beschikbaar stellen van 2e hands 
kleding, SIM-kaartjes of iets lekkers om te eten. 
 
2e collecte: kerk en Eredienst 
o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, jeugdwerk 
 



Volgt u de dienst online? Ook dan kunt u uw bijdrage aan de collecten geven! 
 
Via onderstaande link of QR-code komt u op de internetpagina van onze gemeente waar u een gift 
kan doen. Klik op de actie Gift/ donatie. 1e collecte is diaconie, 2e collecte is kerk. 

 

 
 

De bijpassende link is : https://site.skgcollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567 
 
 
Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank dan kan dat natuurlijk ook.  
Vermeldt er dan even de datum en doel van de collecte bij. 
 
1e collecte voor diaconie:  
NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconaat van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 
 
2e collecte voor kerk:  
NL06RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg. 
 
Kerkdiensten … 
 
29 mei  Galluskerk 10.00 uur ds. Susanne van der Sluijs 
 
05 juni  Martinikerk 10.00 uur ds. Menno Leistra   Pinksteren 
 
 
Speciale viering met Pinksteren  
Op zondag 5 juni, Pinksteren, wordt de viering opgeluisterd met de uitvoering van cantate BWV 68: 
Also hat Gott die Welt geliebt. 
Onze gasten zijn het Bachensemble Arnhem. Het koor en orkest staan o.l.v. Thea Endedijk en de 
solisten zijn sopraan Marjolein de Graaff en bas Hans Scholing. Organist is Wilbert Berendsen en 
de dienst wordt voorgegaan door Ds. Menno Leistra.  
Dit is een gewone viering (geen concert) en de kwaliteit van de uitvoering zal u zeker bevallen! 
Kom, vier mee en luister naar een Bachcantate in de Lutherse traditie zoals dat in Bachs tijd 
gewoon was. 
 


