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te ‘s Gravendeel

U luistert naar: Deze preek is onderdeel van een serie preken over Openbaringen
4 t/m 22 te ’s-Gravendeel in 1984.
Orde van de dienst:
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen

Lied 303: 1, 3 en 4
1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
3. Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: o Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen de vol gezang.
4. In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

Geloofsbelijdenis
Zingen

Lied 303: 5
5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
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Gebed
Schriftlezing: Openbaring 6 en 7
6 1. En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een
van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! 2. En ik
zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon
gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. 3. En toen Hij het
tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 4. En een tweede,
een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de
aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een
groot zwaard gegeven. 5. En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het
derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had
een weegschaal in zijn hand. 6. En ik hoorde als een stem te midden van de vier
dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een
schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. 7. En toen Hij het
vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! 8. En
ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en
het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde
deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte
dood en door de wilde dieren der aarde. 9. En toen Hij het vijfde zegel opende,
zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van
God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10. En zij riepen met luider stem en
zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij
ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11. En aan elk hunner werd een
wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten
rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun
broeders, die gedood zouden worden evenals zij. 12. En ik zag, toen Hij het
zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd
zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13. En de sterren des
hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen,
wanneer hij door een harde wind geschud wordt. 14. En de hemel week terug als
een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats
gerukt. 15. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend
en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen
en de rotsen der bergen; 16. en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op
ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en
voor de toorn van het Lam; 17. want de grote dag van hun toorn is gekomen en
wie kan bestaan?
7. 1. Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier
winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of
over de zee, of over enige boom. 2. En ik zag een andere engel opkomen van de
opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider
stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade
toe te brengen, 3. en hij zei: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de
zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun
voorhoofd verzegeld hebben. 4. En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld
waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der
kinderen Israëls. 5. Uit de stam Juda twaalfduizend verzegelden, uit de stam
Ruben twaalfduizend, uit de stam Gad twaalfduizend, 6. uit de stam Aser
twaalfduizend, uit de stam Naftali twaalfduizend, uit de stam Manasse
twaalfduizend, 7. uit de stam Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi
twaalfduizend, uit de stam Issakar twaalfduizend, 8. uit de stam Zebulon
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twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de stam Benjamin
twaalfduizend verzegelden.
9. Daarnaast zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle
volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam,
bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. 10. En zij riepen
met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten
is, en van het Lam! 11. En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten
en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en
aanbaden God, 12. zeggend: Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en
de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle
eeuwigheden! Amen.
13. En een van de oudsten antwoordde en zei tot mij: Wie zijn dezen, die
bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14. En ik sprak
tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zei tot mij: Dezen zijn het, die komen uit
de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt
in het bloed des Lams. 15. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren
Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent
over hen uitspreiden. 16. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten,
ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17. want het Lam, dat in het
midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des
levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Zingen

Psalm 45 : 2
2. Gord aan, o held, het zwaard van uw regering
en houd uw volk voor knechtschap en ontbering;
rijd luisterrijk in heil en voorspoed voort
en houd de teugels van het rechte woord;
waarheid en majesteit zijn in uw handen
en triomferend gaat gij door de landen
om alle volken in uw ban te slaan;
recht in het hart doet gij uw pijlen gaan.

Preek
Zingen

Psalm 46: 1 en 2
1. God is een toevlucht t'allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeën overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
2. De Godsstad ligt aan blanke stromen.
God staat haar bij, de dag zal komen.
Hij woont in haar, zij wankelt niet,
zij kroont zijn heilig rijksgebied.
Al hebben volken zich verheven,
Hij roept en doet de aarde beven.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.
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Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen

Lied 109: 1, 2 en 3
1 Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.
2 Patriarchen en profeten,
de getuigen van uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen,
die nu stralende verschijnt.
3 Komende uit de verdrukking,
en de kleren wit als sneeuw
in het bloed des Lams gewassen
van het vuil van deze eeuw,
in vervolgingen standvastig
wachtende op U, o Heer,
overwonnen zij de satan
en de wereld neemt een keer.

Zegen
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