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Thema: Het herstel van het koningschap voor Israël (Pnr.1339) Handelingen 1: 6 
Uitgesproken op Hemelvaartsdag 13 mei 2010 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Anneke van Ginkel  
Organist Henk Kamphof 
 
U luistert naar: een opname van 13 mei 2010, Hemelvaartsdag, in het Open Hof 
te Kampen. 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom 
 
Zingen Psalm 68: 5 en 6 

5. Gij godenbergen voor Gods oog, 
gij machten met uw hart zo hoog, 
die op dit Sion neerziet, 
hier koos de HEER zich vaste voet, 
hier stichtte Hij zijn huis voorgoed, 
buigt u dan neer in eerbied! 
Ontelbaar is de ruiterstoet 
waarmee de Heer zijn intocht doet 
aan 't hoofd van zijn vazallen, 
Hij voert de volkeren rondom 
schatplichtig naar zijn heiligdom, 
gij mensen, looft Hem allen! 
 
6. O stoet van wie het heil bevocht 
en grote overwinningstocht, 
o Heer, die zijt geprezen! 
Gij God, die duizend- duizendmaal 
aanbeden wordt in elke taal, 
almachtig Opperwezen! 
Zie hoe de Heer ten hemel vaart, 
vurige wagen, vurig paard, 
wolk die den Heer verhulde. 
Gevangen de gevangenis! 
Hij die ons hoogst verlangen is 
ontvangt de hoogste hulde.  
  

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Handelingen 1: 6 (Naardense bijbel) 

Zij dan, samengekomen, 
hebben hem de vraag gesteld en gezegd: 
heer, gaat u in déze tijd voor Israël 
het koningschap herstellen? 
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Zingen Lied 231: 1, 2 en 3 
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! 
 
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. 
 
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! 
Elk zal Hem juichend hulde biên 
of om ontferming smeken. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
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! 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing 1 Koningen 8: 10 en 11 

10. En het geschiedt 
bij de uittocht van de priesters  
uit het heiligdom: 
de Wolk vervult het huis van de Ene. 
 
11. De priesters  
zijn niet bij machte te blijven staan 
om dienst te doen, 
vanwege de verschijning van de Wolk; 
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want de glorie van de Ene vervult 
het huis van de Ene. 

 
Schriftlezing Openbaringen 14: 14, 15 en 16 

14. En ik zag,  
en zie: 
een witte wolk, 
en op de wolk was gezeten 
iemand als een mensenzoon, 
met op zijn hoofd een gouden kroon 
en in zijn hand een scherpe sikkel. 
15. En een andere engel kwam uit de tempel, 
schreeuwend met grote stem 
tot hem die zetelde op de wolk: 
zend uw sikkel uit en oogst, 
want het uur om te oogsten is gekomen, 
want overrijp is de oogst van de aarde! 
16. En die op de wolk zat 
wierp zijn sikkel over de aarde 
en de aarde werd geoogst. 

 
Schriftlezing Handelingen 1: 1-11 

1. Het eerste verhaal heb ik gedaan 
over alles, o Teofilus, 
wat Jezus begonnen is te doen 
en te onderrichten 
2. tot op de dag dat hij, 
door heilige geestesadem, 
opdracht heeft gegeven 
aan de apostelen 
die hij heeft uitgekozen, 
en is opgenomen. 
3. Aan hen heeft hij ook, 
na zijn lijden, zich in vele 
merktekenen levend getoond; 
gedurende veertig dagen 
heeft hij zich aan hen laten zien 
en tot hen gesproken 
over het koningschap van God. 
4. 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; 
5. want Johannes heeft gedoopt 
met water, maar gij zult worden  
gedoopt met heilige geestesadem,  
niet lang na deze dagen! 
6. Zij dan, samengekomen, 
hebben hem de vraag gesteld en gezegd: 
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heer, gaat u in déze tijd voor Israël 
het koningschap herstellen? 
7. Hij zegt tot hen: 
het is niet aan u 
de tijden of momenten te kennen  
die de Vader in de eigen volmacht 
heeft gesteld; 
8. 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! 
9. Terwijl hij dat zegt wordt hij, 
terwijl zij toekijken, 
opgeheven, 
en een wolk neemt hem weg 
van hun ogen. 
10. Als zij, terwijl hij weggaat,  
naar de hemel staren,- 
zie, twee mannen zijn bij hen komen staan 
in witte kleren, 
11. 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 Psalm 47 
1. Volken weest verheugd, / jubelt, toont uw vreugd, 
prijst met handgeklap / 's HEREN koningschap. 
Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer, 
zijn geduchte kracht / geeft z'in onze macht. 
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob 't land, 
die daar woont met trots, / als beminde Gods. 
 
2. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal / meldt het overal. 
Zingt Gods eer, heft aan, / 's Konings eer, heft aan. 
Heel de aarde hoort / naar des HEREN woord, 
is zijn rijksgebied. / Zingt een kroningslied! 
Die de volken leidt / troont in heiligheid. 
 
3. Maakt het dan bekend: / Godes regiment 
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam. 
Eedlen 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, / den verheven Heer. 

 
Preek 
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Zingen Lied 233: 1,3 en 4 

1. Heer, komt in deze tijd 
uw heerschappij, 
het einde van de strijd, 
de stad waar vrij, 
uit boze droom ontwaakt, 
de mensen wonen, 
tot één gezin gemaakt, 
Gods dochters en Gods zonen? 
 
3. Uit uw verborgenheid 
hebt Gij vervuld 
het perk van deze tijd 
met Gods geduld. 
Uw woord doet telkens weer 
de harten branden. 
Gij blijft nabij, o Heer, 
met zegenende handen. 
 
4. Gedreven door de Geest 
gaan wij getroost 
de weg van alle vlees, 
die onverpoosd 
de Zoon des mensen gaat, 
te allen tijde, 
tot Hij weer voor ons staat, 
zoals Hij van ons scheidde. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 5 

1. Wij trekken nu het diensthuis uit, 
Egypte's rijkdom onze buit. 
De dood ging onze deur voorbij, 
want bloed was daar en bloed maakt vrij. 
En voor ons ligt nu de woestijn, 
waar God de Heer de gids zal zijn. 
En God heeft ons een land beloofd: 
de naam des Heren zij geloofd! 
 
2. Wij trekken door woestijn en zand, 
verlosten uit Egypteland. 
Geen vijand, die ons tegenstreeft, 
waar ons de Heer zijn zegen geeft. 
Wij trekken op de einder aan, 
waar al Gods poorten openstaan. 
Want God heeft ons een land beloofd: 
de naam des Heren zij geloofd! 
 
3. Wij trekken voort: des Heren volk. 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen Het herstel van het koningschap voor Israël 

 6 van 6 

De Heer is bij ons in de wolk, 
een wolk des daags, een rookkolom, 
een schaduw tussen zand en zon, 
een wolk des nachts, een vuurkolom, 
een licht, als 't duister is rondom, 
want God heeft ons een land beloofd: 
de naam des Heren zij geloofd! 

 
Zegen 


