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Thema Jezus in hemelse gewesten (Pnr. 1266 )  Kolossenzen 1: 15-20 
Uitgesproken 1 mei 2008 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: een dienst op de ochtend van Hemelvaartsdag in het Open Hof te 
Kampen. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Lied 281 

1. Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
2. Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 
 
3. Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 
4. Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der englen in. 
 

  
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Kolossenzen 1: 15-20 
 Beeld van God, de onzichtbare, is hij,  

eerstgeborene van heel de schepping:  
16 in hem is alles geschapen,  
alles in de hemel en alles op aarde,  
het zichtbare en het onzichtbare,  
vorsten en heersers, machten en krachten,  
alles is door hem en voor hem geschapen.  
17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.  
18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.  
Oorsprong is hij,  
eerstgeborene van de doden,  
om in alles de eerste te zijn:  
19 in hem heeft heel de volheid willen wonen  
20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,  
alles op aarde en alles in de hemel,  
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 
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Zingen Lied 229: 1, 4 en 5 
1. De dag van onze Vorst brak aan. 
Zie, Gods gezalfde Koning 
gaat tot zijn hemelwoning 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
omstraald van morgenlicht 
voor 's Vaders aangezicht. 
 
4. Wie kan zijn hoog en heilig recht 
ter wereld ooit verbreken? 
Wie zal Hem tegenspreken, 
die voor zijn kerk het pleit beslecht 
en haar na strijd en kruis 
voert in het vaderhuis. 
 
5. O, Heer, die onze Koning zijt, 
laat niets uw rijk verhindren, 
en open voor uw kindren 
de poorten van uw woning wijd. 
Laat, met uw feestkleed aan 
ons tot uw bruiloft gaan. 
 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Openbaring 1: 9-20 

9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar 
ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid 
– ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken 
en van Jezus had getuigd. 10 Op de dag van de Heer raakte ik in 
vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een 
bazuin 11 en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een 
boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, 
Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ 12 Ik draaide 
me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 
zeven gouden lampenstandaards, 13 en daartussen iemand die 
eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had 
een gouden band om zijn borst. 14 Zijn hoofd en zijn haren waren 
wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een 
vlammend vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. 
Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. 16 In 
zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een 
scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle 
zon. 17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. 
Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik 
ben de eerste en de laatste. 18 Ik ben degene die leeft; ik was 
dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van 
de dood en van het dodenrijk. 19 Schrijf daarom op wat je gezien 
hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20 Dit is de 
betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en 
van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven sterren zijn de 
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engelen van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de 
zeven gemeenten zelf. 

 
Zingen Psalm 47: 1 

1. Volken weest verheugd, / jubelt, toont uw vreugd, 
prijst met handgeklap / 's HEREN koningschap. 
Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer, 
zijn geduchte kracht / geeft z'in onze macht. 
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob 't land, 
die daar woont met trots, / als beminde Gods. 

 
Schriftlezing Daniël 10: 2-14 

2 In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken in de rouw. 
3 Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn 
mond, en ik wreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken 
waren. 4 Op de vierentwintigste dag van de eerste maand, toen ik 
mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, 5 sloeg ik 
mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn 
lendenen een gordel gemaakt van goud uit Ufaz. 6 Zijn lichaam 
was als turkoois, zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren 
als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst 
koper en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden 
voortgebracht. 7 Alleen ik, Daniël, zag de verschijning. De mannen 
in mijn gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel 
bevangen door een grote angst, zodat zij wegvluchtten en zich 
verborgen 8 en ik alleen overbleef. Toen ik die indrukwekkende 
verschijning zag, verloor ik al mijn kracht; ik werd lijkbleek en was 
niet in staat nog iets te doen. 9 Ik hoorde zijn stem, maar zodra ik 
die hoorde verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. 
10 Toen raakte een hand mij aan en deed me al bevend op 
handen en knieën steunen. 11 Hij zei tegen me: ‘Daniël, geliefde 
man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want 
ik ben naar je toe gestuurd.’ Nadat hij dit gezegd had, stond ik 
bevend op. 12 Toen zei hij: ‘Wees niet bang, Daniël, want vanaf 
de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in 
deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom 
ben ik gekomen. 13 Maar de vorst van het Perzische koninkrijk 
heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een 
van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij 
de koningen van Perzië, zo alleen stond. 14 Ik ben gekomen om je 
inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal 
gebeuren; want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst 
gaat.’ 

 
Zingen Psalm 47: 2 

2. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal / meldt het overal. 
Zingt Gods eer, heft aan, / 's Konings eer, heft aan. 
Heel de aarde hoort / naar des HEREN woord, 
is zijn rijksgebied. / Zingt een kroningslied! 
Die de volken leidt / troont in heiligheid. 

 
Schriftlezing Openbaring 12:  1-12 
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1 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, 
bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans 
van twaalf sterren op haar hoofd. 2 Ze was zwanger en 
schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. 3 Er 
verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode 
draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een 
kroon. 4 Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan 
de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de 
vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te 
verslinden zodra ze bevallen was. 5 Maar toen ze het kind gebaard 
had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal 
hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 
6 De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een 
plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen 
lang voor haar gezorgd zou worden.  
7 Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen 
bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen 
boden tegenstand 8 maar werden verslagen; sindsdien is er voor 
hen in de hemel geen plaats meer. 9 De grote draak werd op de 
aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan 
wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn 
engelen werd hij op de aarde gegooid. 10 Toen hoorde ik een luide 
stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het 
koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de 
heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze 
broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God 
aanklaagde, is ten val gebracht. 11 Zij hebben hem dankzij het 
bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij 
waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. 
12 Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de 
aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, 
want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’  

 
Zingen Psalm 47: 3 

3. Maakt het dan bekend: / Godes regiment 
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam. 
Eedlen treden aan / om op wacht te staan. 
Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht. 
Hem, die 't aards geweld / paal en perken stelt, 
Hem zij lof en eer, / den verheven Heer. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 230 

1. Overwinnaar, grote Koning, 
alle heemlen zijn te klein, 
nu Gij weerkeert naar uw woning, 
intocht houdt in uw domein. 
Zou ik, Here, dan niet juichen, 
zou ik, stervling, mij niet buigen 
nu Gij, hoogste Majesteit, 
U verheft in heerlijkheid? 
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2. Zie ik U ten hemel varen, 
held van God, gekroond weldra, 
ingehaald door blijde scharen 
englen, roepend: Gloria!, - 
zou ik, Heer, mij dan niet buigen, 
zou ik niet van vreugde juichen, 
nu het hemels feest begon, 
nu mijn Koning overwon? 
 
3. Overal, o Zon der zonnen, 
straalt Gij in uw heerlijkheid 
en voedt met uw licht de bronnen 
van de lichten wijd en zijd. 
Glansrijk zijt Gij opgestegen, 
't hemels welkom klinkt U tegen, 
alle heilgen roepen luid 
't hemelse hosanna uit. 
 
4. Zou ik, Heer, uw kelk niet drinken, 
nu ik zo uw glorie zie? 
Zou mij ooit de moed ontzinken, 
nu ik uw victorie zie? 
Koning, ik wil U vertrouwen, 
nood noch dood kan mij benauwen, 
slechts voor U, Heer hooggeloofd, 
buig ik mij, buig ik het hoofd. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 68: 8 en 11 

8. Hij klieft het hoofd van wie Hem haat, 
de vijand die Hem wederstaat; 
God heeft het woord gesproken: 
Ik doe u keren naar uw huis, 
Ik haal u door het water thuis, 
dan zult gij zijn gewroken! 
Uw feeststoet zal men zien, o Heer, 
mijn Koning, in uw wederkeer, 
uw tempel en uw tuinen. 
Muziek zal U ter zijde gaan, 
ik hoor de tamboerijnen slaan, 
weerklinken de bazuinen. 
 
11. Ook zelfs het land der duisternis 
zal weten wat uw luister is, 
Egypte zal U eren. 
Het morgenland strekt als een bruid 
de handen haastig naar U uit, 
ook daar zult Gij regeren. 
De wereld brengt U huldeblijk, 
want heel de wereld is uw Rijk, 
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Jeruzalem het midden; 
koningen overal vandaan 
komen met schatting voor U staan, 
elk land zal tot U bidden. 

 
Zegen 
 
  
 


