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‘s Gravendeel

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

Psalm 138: 1, 2 en 4
1 U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.
2 Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij / en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt / het U, o Here!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond / hebt willen leren.
4 Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand / zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, / wil bijstand zenden.

Lezing der wet Leviticus 19
Zingen

Psalm 6: 1 en 5
1 Heer, toon mij uw genade,
straf mij niet naar mijn daden,
ik was in kwaad verblind.
Komt mij uw hand kastijden,
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sla mij met medelijden
als uw weerspannig kind.
5 Wijkt, werkers van het kwade!
De Heer heeft in genade
mijn smekingen verstaan.
De Heer heeft in ontfermen
geluisterd naar mijn kermen
en neemt mijn bidden aan.
Gebed
Schriftlezingen:

Openbaring 8: 1-5; 9:20 – 10:11

8:1 En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel,
ongeveer een half uur lang. 2 En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en
hun werden zeven bazuinen gegeven. 3 En er kwam een andere engel, die met
een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk
geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden
altaar voor de troon. 4 En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden der
heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. 5 En de engel
nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp (het
vuur) op de aarde; en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen
en aardbeving.
9: 20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door
deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de
boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen
en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21en zij
bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun
hoererij, noch van hun dieverijen.
10: 1 En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met
een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en
zijn voeten waren als zuilen van vuur, 2en hij had in zijn hand een geopend
boekje en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, 3 en hij
riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven
donderslagen hun stemmen horen. 4 En toen de zeven donderslagen gesproken
hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen:
Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet
op. 5 En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn
rechterhand op naar de hemel, 6 en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle
eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en
hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn, 7
maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal,
is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten,
heeft verkondigd. 8 En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, (hoorde ik)
wederom met mij spreken en zij zeide: Ga heen, neem het boek, dat geopend
ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. 9 En ik ging
heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou geven. En hij
zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in
uw mond zal het zoet zijn als honing. 10 En ik nam het boekje uit de hand van
de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het
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gegeten had, werd mijn buik bitter. 11 En er werd tot mij gezegd: Gij moet
wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen.
Tekst:
Openbaring 8: 4 En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden der heiligen,
steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. 5 En de engel nam het
wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp (het vuur) op de
aarde; en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en
aardbeving.
Zingen

Psalm 123
1 Tot U, die zetelt in de hemel hoog,
hef ik vol hoop mijn oog.
Zoals een knecht let op zijns heren wenken
of hij zijn gunst wil schenken,
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen
rust op de hand der vrouwe,
zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij
ons weer genadig zij.
2 Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot
stelt ons voor elk ten spot.
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten,
de trots der zelfbewusten.
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting
en hebben geen verwachting,
tenzij van U: o HEER, neem weg de smaad,
verlos ons van dit kwaad.

Preek
Zingen

Lied 298
1 Wij staan ten laatsten kamp gereed,
een strijd van dood en leven!
Houdt daarin moedig stand en weet:
God zal u nooit begeven.
De oude wereld komt ten val,
zij stort in puin, maar Christus zal
het nieuwe rijk doen rijzen.
2 Bazuingeschal verkondigt blij:
- 't wordt overal vernomen reeds komt de Heiland naderbij,
zijn rijk zal weldra komen!
Blijft tot het laatste toe bijeen,
tezamen sterk en met Hem één:
zo zult gij overwinnen.

Dankgebed en voorbeden
Vervolg is weggevallen:
Inzameling van de gaven
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Zingen Lied 292
1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij,
maar w'omvleuglen ons het hoofd
voor 't verblindend licht der toekomst,
die 't verrukte hart gelooft!
Blijve 't middel ons verholen,
God maakt ons zijn doel gewis
door d'onfeilbre profetieën
van zijn vast getuigenis.
2 Aan de eindpaal van de tijden
ziet ons oog de geest van 't kwaad,
moe geworsteld en ontwapend,
tot geen afval meer in staat.
Als de Here God in allen,
en in allen alles is,
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,
licht uit licht en duisternis.
Zegen

4 van 4

