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Thema Dans met de wolk (Pnr.1226) Numeri 9: 15-23  
Uitgesproken Pinksteren, 27 mei 2007 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: een opname van 27 mei 2007 in het Open Hof te Kampen. 
 
Ouderling van dienst Wil Stoffer 
Muzikale begeleiding Martin de Jong en Rutger Meijer 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen  Gezang 87: 1, 2 en 3 

1. Ruis, o Godsstroom der genade 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand. 
 
2. Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt uw ruisen, die 't verlangen 
als een heilig lied doortrilt. 
 
3. Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat U door haar golven dragen 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen 
door Gods vreugde wordt omspoeld 
 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Johannes 14: 15 - 18 

15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik 
de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd 
bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem 
niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie 
kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 
18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 
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Lied 77 : 1, 2 en 4 
1. De Trooster komt, 
die Christus zenden zal, 
en die nooit van ons wijkt. 
De Trooster komt, 
de ure is er al, 
dat Hij het vuur ontsteekt: 
de Vader zendt Hem uit den hoge, 
Hij toont zijn hulp en mededogen. 
De Trooster komt! 
 
2. De Raadsman komt, 
die u terzijde staat: 
Hij wijst de rechte weg. 
De Raadsman komt, 
gij deelt in zijn beraad 
van waarheid en van recht. 
Door Vader en door Zoon gezonden, 
zal Hij het komende verkonden. 
De Raadsman komt! 
 
4. O Geest van God, 
die alles uit Hem neemt, 
nooit gaat zijn woord voorbij. 
O Paracleet, 
blijft Gij de wereld vreemd, 
Gij komt uw kerk nabij. 
Gij zijt het, die voor ons bewaarde 
alwat de Heiland deed op aarde. 
O Geest van God! 

 
Dooponderricht 
 
Zingen  Psalm 105 : 3 

3. God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in 't duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 

Gebed en  doopvragen 
 
Zingen Lied 333 

1. O Here God, ons liefst verlangen, 
dit kind van ons, dit liefdepand, 
wij hebben het van U ontvangen, 
wij geven 't U uit uwe hand. 
 
2. Als Gij het zelf niet vast blijft houden, 
nu het in onze handen is, 
dit kind voor 't licht bestemd, hoe zouden 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Twee naar huis 

wij 't hoeden voor de duisternis? 
 
3.Geef dat wij niets zozeer begeren, 
als dat ons kind U kennen zal, 
die U in Christus onze Here 
geopenbaard hebt eens voor al. 
 
4. Geef dat het van ons leert te kijken 
naar Hem die 't licht der wereld is 
en altijd meer op Hem gaat lijken: 
een lichtglans in de duisternis, 
 
5. opdat het eens met ons mag wonen, 
Heer, in uw hoge, heilge stad, 
als al wie Christus' stralend-schone 
verschijning hebben liefgehad. 

 
Bediening van de Heilige Doop aan Noa van Bruggen 
 
Zingen Psalm 87: 3 en 43.  

3 God zal haar zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
haar tellen, als in Israël ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind'ren dragen. 
 
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: "In U zijn al onze fonteinen". 

 
Gebed  om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Handelingen 1: 4 - 9  

4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit 
Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, 
waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 
5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie 
gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, 
vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het 
koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet 
jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft 
vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze 
gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige 
Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij 
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de 
uiteinden van de aarde.’  
9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen 
omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet 
meer zagen 

 
 Handelingen 2: 1 - 4  

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 
elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 
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hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 
4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op 
luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest 
werd ingegeven. 

 
Zingen Lied 242: 1 

Komt laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heil'ge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bidt dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 

 
Schriftlezing Numeri 9: 15 - 23 

15 Op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was 
opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Die avond was de 
wolk als een lichtend vuur boven de tabernakel te zien, en dat 
bleef zo tot de volgende morgen. 16 Zo was het voortdurend: de 
wolk overdekte de tabernakel en was ’s nachts te zien als een 
vuur. 17 Telkens als de wolk zich van de tent verhief trokken de 
Israëlieten verder, en op de plaats waar de wolk stilhield sloegen 
ze hun kamp op. 18 Op bevel van de HEER trokken de Israëlieten 
verder, en op bevel van de HEER sloegen ze hun kamp op. Zolang 
de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze 
waren. 19 Bleef de wolk lange tijd boven de tabernakel hangen, 
dan braken de Israëlieten al die tijd niet op; ze hielden zich aan de 
aanwijzingen van de HEER. 20 Soms bleef de wolk maar een paar 
dagen boven de tabernakel hangen. Ook dan sloegen ze hun kamp 
op wanneer de HEER daartoe bevel gaf en trokken ze weer verder 
wanneer de HEER het beval. 21 Soms ook bleef de wolk alleen 
van de avond tot de morgen. Als hij zich dan ’s morgens verhief, 
trokken ze verder. Zodra de wolk zich verhief, of dat nu overdag 
gebeurde of ’s nachts, trokken ze verder. 22 Rustte de wolk 
langere tijd boven de tabernakel – een paar dagen of een maand 
of nog langer – dan bleven de Israëlieten al die tijd op de plaats 
waar ze waren; pas wanneer hij zich verhief trokken ze weer 
verder. 23 Op bevel van de HEER sloegen ze hun kamp op, en op 
bevel van de HEER trokken ze verder. Ze hielden zich aan de 
aanwijzingen van de HEER, die de HEER hun bij monde van 
Mozes gegeven had. 

 
Zingen Lied 103: 3 

Die van de aarde vrijgekocht 
nu rusten van hun werken, 
zij spreken en getuigen nog 
om ons geloof te sterken, 
dat wij omgeven door de wolk 
de weg ten einde lopen, 
een met het heilig trekkend volk 
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in liefde en in hope. 
Geprezen zij zijn naam! 
Hij doet ons veilig gaan! 
Komt, zingen wij tesaam 
met alle heiligen! 

 
Tekst Johannes 6: 56 

56 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik 
blijf in hem. 57 De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef 
door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. 58 Dit is het 
brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat 
uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal 
eeuwig leven.’ 59 Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaüm 
toen hij daar onderricht gaf.  
60 Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde 
woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ 61 Jezus wist wel dat zijn 
leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je 
hieraan? 62 Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien 
opstijgen naar waar hij eerst was? 63 De Geest maakt levend, het 
lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven. 
64 Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk 
vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren. 
65 ‘Daarom heb ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij 
kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ 66 Toen 
trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem 
mee.  
67 Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook 
weggaan?’ 68 Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we 
moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, 
69 en wij geloven en weten dat u de Heilige van God de Heilige 
van God – Andere handschriften lezen: ‘de messias, de Zoon van 
de levende God’. bent.’  

 
Zingen Lied 230: 5 en 6 

5. Doe uw Geest ook in mij werken, 
schenk mij uw genade nu, 
opdat eind'lijk ook de sterke 
vijand in mij buigt voor U. 
Hef uw scepter, Heer der heren, 
overal moet Gij regeren, 
geef uw heerlijk rijk ruim baan, 
maak ook mij uw onderdaan. 
 
6. Laat Gij mij nog langer hopen? 
Doe wat ik van U begeer! 
Zie, ik stel de poorten open 
van mijn hart, treed binnen, Heer. 
Kom, o kom, Gij Vorst der ere, 
ook bij mij moet Gij inkeren, 
onderwerp wat U nog tart 
en wees koning in mijn hart! 
 

Preek 
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Zingen Lied 250: 1, 2 en 3 

1. Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
 
2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
3. Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven terwijl Rutger Meijer Lied 77 speelt 'De Trooster komt' 
 
Zingen Lied 244: 1, 2 en 4 

1. Christus stoot de hemel open, 
een vuur komt door de wereld lopen, 
een nieuw getij breekt haastig aan. 
Hoor, de Geest vaart door het heden, 
vanwaar? waarheen? met sterke schreden, 
geen tegenstand kan Hem weerstaan. 
Geeft op uw trots verzet, 
verliest u aan zijn wet. 
Gij zijt veilig 
in zijn domein, 
nooit meer alleen, 
want nimmer zult gij wezen zijn. 
 
2. Laat u door de Trooster vinden, 
eens onbemind, nu Gods beminden, 
o kindren van Jeruzalem, 
dwaalt niet moedeloos, als vreemden, 
want Christus leeft, Hij die u kende. 
Nu neemt de Geest en deelt uit Hem. 
Uw wachten is voorbij, 
de Dag komt naderbij, 
merkt het teken, 
maakt u bereid, 
de Heer bevrijdt, 
staat op en volgt, het is de tijd. 
 
4.Eenmaal zal Hem alles prijzen, 
de Geest zal allen onderwijzen: 
wie wederstond, wordt overmocht. 
Geest van liefde, wijsheid, krachten, 
de wereld blijft uw leiding wachten, 
zo vaak hebt Gij uw volk bezocht. 
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Jeruzalem, treed uit, 
verheug u als een bruid, 
zie uw Koning! 
Uw schreden richt 
de Gids ten licht: 
Hij opent eeuwig vergezicht. 

 
Zegen 


