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Welkom 

Mededelingen 

 

Psalm 81: 1, 2 

1 Jubelt God ter eer,  

Hij is onze sterkte! 

Juicht voor Isrels Heer,  

stem en tegenstem 

springen op voor Hem 

die ons heil bewerkte. 

2 Laat de harpen slaan,  

klinken de trompetten. 

Viert bij volle maan 

met muziek en mond 

een hernieuwd verbond 

volgens oude wetten. 

 

Stil gebed, bemoediging, groet 

 

Psalm 81: 4 

4 God heeft ons gezegd 

nooit gehoorde dingen. 

Heilig is 't en recht 

nu en t' allen tijd 

Hem die ons bevrijdt 

vrolijk toe te zing 

 

Gebed 

 

Schriftlezing:  Numeri 9: 15-23 

Voor tekst: zie ommezijde 

 

Psalm 99: 1, 6, 8 

1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. 

Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, 

die met macht gekroond op de cherubs troont. 

Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen. 

6 In een dichte wolk sprak Hij tot zijn volk. 

Wat Hij metterdaad openbaarde, staat 

in hun hart gegrift als zijn heilig schrift. 

't Woord, door God gegeven, is voor hen het leven. 

8 Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. 

Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, 

die met macht gekroond op de Sion troont. 

Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE. 

 

Preek 

 

Gezang 225 

1 Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 

Het is vol wondren om u heen. 

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 

 

3 Een lied van uw verwondering 

dat nog uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

4 De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heil'ge tekens te verstaan. 

5 Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 

een nieuw gezang voor God de Heer. 

 

Gebeden 

Collecteaankondiging 

1. Schuldhulpmaatje 

2. Emeritikas 

 

Gezang 44: 1 

1 Dankt, dankt nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 

Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in de hel, 

op de derde dag opgestaan uit de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof een heilige, katholieke, 

christelijke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en een eeuwig leven. 

Amen. 
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Gezang 44: 3 

3 Lof, eer en prijs zij God 

die troont in 't licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

Zegen 

 

 

Numeri 9: 15-23 (NBV21) 

De wolk 
15Op de dag waarop de tabernakel met de 

verbondstekst was opgebouwd, werd hij overdekt 

door een wolk. Die avond was de wolk zichtbaar 

als een vuur boven de tabernakel, en dat bleef zo 

tot de volgende morgen. 16Zo was het 

voortdurend: de wolk overdekte de tabernakel en 

was ’s nachts te zien als een vuur. 17Telkens 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. 18Op 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. 19Bleef 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. 20Soms 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. 21Soms 

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. 22Rustte de wolk langere tijd boven de 

tabernakel – een paar dagen of een maand of een 

jaar – dan bleven de Israëlieten al die tijd op de 

plaats waar ze waren; pas wanneer hij zich 

verhief trokken ze weer verder. 23Op 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.

Numeri 9: 15-23 (NBV) 

De wolk 
15Op 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. 16Zo was het 

voortdurend: de wolk overdekte de tabernakel en 

was ’s nachts te zien als een vuur. 17Telkens 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. 18Op 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. 19Bleef 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. 20Soms 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. 21Soms 

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. 22Rustte 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. 23Op 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. 


