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Thema Hemel die aarde doordringt (Pnr.1426)  Handelingen 1:1-11 
Uitgesproken 17 mei 2012 in het Open Hof te Kampen 
 
 
 
Ouderling van dienst : Cor van Laar  
Muzikale begeleiding : Marius van Rijswijk 
 
 
U luistert naar een dienst in het Open Hof op de morgen van Hemelvaartsdag 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom 
 
Zingen Psalm 93: 1 en 4 

1. De HEER is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d'aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst uit Psalmen 47…. 
  
Zingen Lied 230 1, 2 en 4 

1. Overwinnaar, grote Koning, 
alle heemlen zijn te klein, 
nu Gij weerkeert naar uw woning, 
intocht houdt in uw domein. 
Zou ik, Here, dan niet juichen, 
zou ik, stervling, mij niet buigen 
nu Gij, hoogste Majesteit, 
U verheft in heerlijkheid? 
 
2. Zie ik U ten hemel varen, 
held van God, gekroond weldra, 
ingehaald door blijde scharen 
englen, roepend: Gloria!, - 
zou ik, Heer, mij dan niet buigen, 
zou ik niet van vreugde juichen, 
nu het hemels feest begon, 
nu mijn Koning overwon? 
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4. Zou ik, Heer, uw kelk niet drinken, 
nu ik zo uw glorie zie? 
Zou mij ooit de moed ontzinken, 
nu ik uw victorie zie? 
Koning, ik wil U vertrouwen, 
nood noch dood kan mij benauwen, 
slechts voor U, Heer hooggeloofd, 
buig ik mij, buig ik het hoofd. 

 
Gebed 
 
1e Schriftlezing Exodus 24: 12 – 25: 9 

De Ene zegt tot Mozes: 
klim op tot mij, de berg op, en blijf daar; 
dan geef ik je de platen van steen, 
het onderricht en het gebod 
dat ik heb opgeschreven 
   om hen te onderrichten! 
Mozes staat op, 
en ook Jozua, zijn helper,  
en Mozes klimt op naar de berg van God. 
Tot de oudsten heeft hij gezegd:  
   blijft u voor ons hier 
totdat wij tot u terugkeren; 
ziehier, Aäron en Choer zijn bij u; 
wie zaken heeft kan nadertreden tot hen! 
Mozes klimt op naar de berg; 
de wolk overdekt de berg. 
Nu woont de glorie van de Ene  
   op de berg Sinaï 
en overdekt de wolk hem, 
   zes dagen lang; 
op de zevende dag roept hij 
   Mozes toe vanuit de wolk. 
Te zien is de glorie van de Ene 
als een verterend vuur  
op de top van de berg,- 
voor de ogen van de zonen Israëls. 
Mozes komt in de wolk 
   en klimt verder de berg op; 
Mozes is op de berg 
veertigmaal een dag 
en veertigmaal een nacht. 
Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt: 
spreek tot de zonen Israëls 
dat ze voor mij een heffing zullen nemen; 
van alleman wiens hart hem aandrijft 
zult ge deze heffing-voor-mij aannemen. 
En dit is de heffing 
die ge van hen zult aannemen: 
goud, zilver, koperbrons; 
azuurslak, purper, rode karmozijnworm, 
   doek, geitenhaar, 
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aarderode ramsvellen, dassenvellen,  
   acaciastammen, 
olijfolie voor de verlichting; 
balsems voor de zalvingsolie 
en voor de kruidenwierook; 
berilstenen en opvulstenen,- 
voor de efod en het borstschild. 
Maken zullen zij voor mij een heiligdom: 
wonen zal ik in hun midden; 
naar al 
wat ik jou te zien geef: 
de uitbeelding van de Woning en 
de uitbeelding van alle voorwerpen daarin, 
zo zullen jullie het maken. 

 
 
Zingen Lied 231: 1 

1. Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met liedren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige! 

 
2e Schriftlezing Lucas 9: 22, 28 – 36 

want -zegt hij- de mensenzoon 
zal veel moeten lijden 
en door de oudsten, overpriesters 
en schriftgeleerden verstoten worden; 
hij zal ter dood gebracht worden 
en ten derden dage worden opgewekt! 
 
Het geschiedt na deze woorden 
zo'n acht dagen later 
dat hij Petrus, Jakobus en Johannes 
meeneemt 
en opklimt, het bergland in, 
om te aanbidden. 
En het geschiedt terwijl hij bidt 
dat het aanzien van zijn aanschijn 
anders wordt 
en zijn kleding stralend wit. 
En zie, twee mannen 
hebben met hem gesproken; 
het waren Mozes en Elia, 
die, verschijnend in heerlijkheid, 
hem zijn uittocht hebben aangezegd 
die hij moest volbrengen 
in Jeruzalem. 
Petrus en zijn metgezellen           
zijn loodzwaar geworden van slaap, 
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maar nu ze doorgaan te waken 
zien ze hem in zijn verheerlijking, 
en de twee mannen die daar 
met hem staan. 
En het geschiedt 
als zij zich van hem verwijderen, 
dat Petrus tot Jezus zegt: 
meester, het is ons goed 
om hier te zijn; 
laten we drie tenten maken: 
een voor u, een voor Mozes  
en een voor Elia!, 
niet wetend wat hij zegt. 
Maar terwijl hij dit zegt 
geschiedt het: een wolk daalt neer 
en heeft hen overschaduwd; 
ze worden vervuld van eerbied 
als zij in de wolk binnenkomen. 
Het geschiedt: een stem klinkt 
uit de wolk en zegt: 
deze is mijn uitverkoren zoon,- 
hoort naar hem! 
Het geschiedt: als de stem klinkt 
is alleen Jezus daar te vinden. 
Zij zwijgen 
en verkondigen in die dagen 
aan niemand iets 
van wat zij hebben gezien 

 
Zingen Lied 231: 2 

2. Die ons, gereinigd door uw bloed, 
tot priesters hebt verheven, 
en ons de hoge rang, de moed 
van koningen gegeven, 
U zij de roem, U zij de lof, 
U de eerkroon opgedragen! 
Geheel de aard' en 't hemelhof 
moet van uw eer gewagen. 

 
3e Schriftlezing Handelingen 1: 1 – 11 

Het eerste verhaal heb ik gedaan 
over alles, o Teofilus, 
wat Jezus begonnen is te doen 
en te onderrichten 
tot op de dag dat hij, 
door heilige geestesadem, 
opdracht heeft gegeven 
aan de apostelen 
die hij heeft uitgekozen, 
en is opgenomen. 
Aan hen heeft hij ook, 
na zijn lijden, zich in vele 
merktekenen levend getoond; 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Hemel die aarde doordringt 

 5 van 8 

gedurende veertig dagen 
heeft hij zich aan hen laten zien 
en tot hen gesproken 
over het koningschap van God. 
Als hij met hen samen is, 
is zijn verkondiging aan hen: 
van Jeruzalem niet wijken, 
maar er blijven wachten 
op wat de Vader heeft aangekondigd 
en ge van mij hebt gehoord; 
want Johannes heeft gedoopt 
met water, maar gij zult worden  
gedoopt met heilige geestesadem,  
niet lang na deze dagen! 
Zij dan, samengekomen, 
hebben hem de vraag gesteld en gezegd: 
heer, gaat u in déze tijd voor Israël 
het koningschap herstellen? 
Hij zegt tot hen: 
het is niet aan u 
de tijden of momenten te kennen  
die de Vader in de eigen volmacht 
heeft gesteld; 
maar ge zult kracht opnemen 
van de heilige Geest die over u komt, 
en ge zult getuigen van mij 
in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria, 
ja tot het uiteinde der aarde! 
Terwijl hij dat zegt wordt hij, 
terwijl zij toekijken, 
opgeheven, 
en een wolk neemt hem weg 
van hun ogen. 
Als zij, terwijl hij weggaat,  
naar de hemel staren,- 
zie, twee mannen zijn bij hen komen staan 
in witte kleren, 
die ook zéggen: 
Galilese mannen, 
wat staat ge te kijken naar de hemel?- 
hij, Jezus, die van u weg is 
opgenomen ten hemel, 
zal op dezelfde wijze als ge hebt aanschouwd 
dat hij naar de hemel wegging, 
kómen! 

 
Zingen Lied 231: 3 

3. U, die als Heer der heerlijkheid 
verreest tot heil der volken, 
verwachten wij in majesteit 
eens weder op de wolken. 
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, 
ook die Hem heeft doorsteken! 
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Elk zal Hem juichend hulde biên 
of om ontferming smeken. 

 
4e Schriftlezing Openbaring 21: 10, 16 – 27 

En hij voerde mij in de Geest weg 
naar een grote en hoge berg, 
en hij toonde mij de heilige stad Jeruzalem, 
neerdalend uit de hemel bij God, 
met de glorie van God. 
 
En de stad is vierkant, 
haar lengte is gelijk aan haar breedte. 
En hij mat de stad met de rietstok 
op twaalfduizend stadiën, 
haar lengte en breedte en hoogte zijn gelijk. 
En hij mat haar muur 
op honderdvierenveertig el, 
de maat van een mens, 
die ook die van een engel is. 
En haar muur is gebouwd van jaspis; 
en de stad is puur goud,  
aan zuiver kristal gelijk. 
De fundamenten van de muur van de stad 
zijn versierd 
met allerlei kostbaar gesteente. 
Het eerste fundament van jaspis, 
het tweede fundament van saffier, 
het derde van chalcedon, 
het vierde van smaragd, 
het vijfde van sardonyx, 
het zesde van sardion, 
het zevende van chrysoliet, 
het achtste van beril, 
het negende van topaas, 
het tiende van chrysopraas, 
het elfde van hyacinth, 
het twaalfde van amethist. 
De twaalf poorten zijn twaalf parels, 
iedere poort afzonderlijk bestaat uit  
één parel. 
En het plein van de stad is puur goud, 
als doorzichtig kristal. 
En een tempel zag ik in haar niet: 
want de Heer God, de albeheerser, 
is haar tempel 
en het lam. 
En de stad heeft de zon of de maan niet nodig 
om haar te beschijnen, 
want de glorie van God 
heeft haar in het licht gezet, 
en haar luchter is het lam. 
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En de volken zullen wandelen in haar licht, 
en de koningen van de aarde 
brengen in haar hun glorie. 
En haar poorten zullen 
nooit op een dag gesloten worden, 
want nacht zal daar niet zijn. 
En zij zullen de glorie en de eer  
van de volken 
in haar brengen. 
En geenszins zal in haar 
ook maar iets ongewijds binnenkomen, 
evenmin wie gruwel en leugen doet,- 
alleen zij die geschreven staan 
in het boek des levens van het lam. 

 
 Zingen Lied 231: 4 

4. Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 
die dag zal zeker komen. 
Het licht, dat aan de kim verschijnt, 
wordt reeds van ver vernomen. 
Ja, halleluja, ja Hij komt! 
Juicht, mensen, englen, samen. 
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 
juicht allen! Amen, amen! 

 
Preek 
 
Zingen Lied 452: 2 en 3 

2. Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart, 
ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem. 
Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem, 
hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart. 
Gods zoon vergeet de broeder niet 
die Hij op aarde liet. 
Hij is mijn hoop. 
Hij wies mij met zijn doop, 
Hij geeft mij brood en beker, 
'k ben van zijn liefde zeker. 
Hij is mijn hoop! 
 
3. Waar is een vreugd, een kalmt', een heil, 
zo zalig, als dit hoogst genot? 
Het vloeit uit God en keert tot God, 
het heeft noch maat, noch perk, noch peil. 
In Jezus is mijn zalig lot 
verborgen bij mijn God. 
Hij is mijn lust, 
ook als mijn stof eens rust. 
O, prijst Hem, mijn gezangen! 
Ik blijf zijn komst verlangen. 
Hij is mijn lust! 

 
Apostolicum 
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Ingen Psalm 89: 3 

3. Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 
Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 38: 3 en 5 

3. Ik zal u werven tot mijn bruid, 
zo zegt de Heer, Ik zal u winnen. 
Een lichte bruidstijd zal beginnen 
in liefde en gerechtigheid. 
Ik zal u waarlijk trouw beminnen. 
Geheel mijn hart gaat naar u uit. 
Ik leer u wat mijn naam beduidt. 
Zo zult gij eindelijk Mij kennen. 
 
5. En wie Ik was voorbijgegaan, 
omdat hij zelf Mij had vergeten, 
zal van mijn milde ontferming weten. 
Mijn eigen volk noem Ik voortaan 
wie niet mijn volk had moeten heten. 
Ik spreek u als mijn liefste aan. 
Dan zegt gij stil en blij mijn naam: 
mijn Bruidegom, mijn God van vrede. 

 
 
Zegen 


