
Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Scheurde U maar de hemel open   

 1 van 5 

Thema Scheurde U maar de hemel open.... (Pnr. 1285) Markus 13: 24-33 
Uitgesproken 30 november 2008 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: Eén van de gezamenlijke ochtenddiensten op 1e Advent van de 
wijkgemeenten Open Hof en Burgwalkerk; locatie Open Hof 9.00 uur. 
 
Ouderling van Dienst Willie Visser 
Organist Marien Lambregtse 
 
  
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 25: 1 (bij Zondag Levavi) 

HEER, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst Markus 13: 24-27 

24 Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd 
worden en de maan geen licht meer geven, 25 de sterren zullen 
uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 
26 Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed 
met grote macht en luister. 27 Dan zal hij de engelen eropuit 
sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te 
brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de 
hemel.  
 

Zingen Lied 279: 1, 2 en 7 
1. Het duurt niet lang meer tot de tijd 
van Christus aan zal breken, 
en Hij in grote heerlijkheid 
het oordeel uit zal spreken. 
Het lachen is dat uur gedaan, 
als alles zal in vuur vergaan, 
naar Petrus heeft geschreven. 
 
2. Dan klinken de bazuinen luid 
tot aan de verste kimmen. 
Dan zullen alle doden uit 
hun smalle graven klimmen. 
Maar die nog op de aarde gaan, 
die zal de Heer van stond af aan 
tot nieuwe mensen maken. 
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7. Heer Jezus, ach wat duurt het lang 
tot aan die dag der dagen. 
Zie ons op aarde klein en bang, 
bezocht door duizend plagen. 
Kom Rechter in uw majesteit 
in uw genade, kom, bevrijd 
ons van het kwade. Amen. 
 

Gebed van verootmoediging 
Zingen Lied 117: 1 

Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 

 
Genadeverkondiging 
Zingen Lied 117: 4 

'k Lag machteloos gebonden - 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden - 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven 
tot Gij mij op deedt staan. 
Gij doet mij schatten erven, 
die nimmermeer vergaan. 

 
Levenslessen  
Zingen Lied 117: 7 

Nog eens zal Hij verschijnen 
als richter van 't heelal, 
die 't hoofd van al de zijnen 
voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen, 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 
reeds schemert boven 't graf. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Project kindernevendienst 
 
Schriftlezing Markus 13: 24-33 

24 Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd 
worden en de maan geen licht meer geven, 25 de sterren zullen 
uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 
26 Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed 
met grote macht en luister. 27 Dan zal hij de engelen eropuit 
sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te 
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brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de 
hemel.  
28 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen 
en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 29 Zo 
moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat 
het einde nabij is. 30 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker 
nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 
31 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen 
nooit verdwijnen. 32 Niemand weet wanneer die dag of dat 
moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon 
niet, alleen de Vader.  
33 Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd 
zal komen.  
  

Schriftlezing Jesaja 64 : 1-8 
1 Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! 
De bergen zouden voor u beven. 
Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet,  
zoals vuur water doet koken,  
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen  
en alle volken voor u laten beven,  
2 omdat u de geduchte daden doet  
waarop wij niet durven hopen.  
Als u toch zou afdalen!  
De bergen zouden voor u beven.  
3 Nog nooit is zoiets gehoord,  
niet eerder zoiets vernomen.  
Geen oog zag ooit een god buiten u,  
die opkomt voor wie op hem wacht.  
4 U komt ieder tegemoet  
die van harte rechtvaardig handelt,  
die uw weg gaat, met u voor ogen.  
Maar nu bent u in toorn ontstoken,  
omdat wij gezondigd hebben.  
Hadden we maar de oude weg gevolgd,  
dan zouden we worden gered.  
5 Wij allen zijn onrein geworden,  
onze gerechtigheid is als het kleed  
van een menstruerende vrouw.  
Wij allen zijn als verwelkte bladeren,  
verwaaid op de wind van ons wangedrag.  
6 Er is niemand die uw naam aanroept,  
die zich ertoe zet uw hand te grijpen.  
U hebt uw gelaat voor ons verborgen,  
u hebt ons moedeloos gemaakt  
en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.  
 
7 Toch, HEER, bent u onze vader,  
wij zijn de klei, door u gevormd,  
wij zijn het werk van uw handen.  
8 Laat uw grote toorn toch varen, HEER,  
houd onze schuld niet steeds in gedachten,  
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?  
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Zingen Lied 35: 1, 2 en 3 

1. Scheur, Heer, de heemlen, scheur ze wijd 
en treed uit uw verborgenheid! 
't Valt ons zo lang te wachten, 
tot Gij zult tonen wie Gij zijt: 
de Heiland der verachten. 
 
2. Ja, scheur de heemlen en daal neer, 
dat alle bergen beven, Heer, 
die machtigen der aarde. 
O God, verschijn als vuur, verteer 
ze als rijshout zonder waarde. 
 
3. Doe zo uw naam, waarin wij staan, 
kennen aan wie in grootheidswaan 
zich tegen U verheffen, 
dat ieder volk van nu voortaan 
voor U zijn plaats beseffe. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 122 

1. Kom tot ons, de wereld wacht. 
Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
 
2. Kind dat uit uw kamer klein 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
 
3. Gij daalt van de Vader neer, 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 
 
4. Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
 
5. Lof zij God in 't hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid.  

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Inzameling van de gaven 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Scheurde U maar de hemel open   

 5 van 5 

 
Zingen Lied 125: 1, 2 en 3 

1..O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
2. O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

Zegen 


