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Thema Verlangen naar de Mensenzoon  (Pnr. 1318)  Openbaring 1: 7 
Uitgesproken 22 november 2009 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Anneke van Ginkel  
Muzikale begeleiding Ad de Hoop 
 
U luistert naar: een opname van de morgendienst van 9.00 uur op 
Eeuwigheidszondag 22 november 2009 in het Open Hof te Kampen. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Lied 457: 1, 3 en 4 
  

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 
 
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt.  

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria  
 
Aanvangstekst Openbaring 1: 7 

7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die 
Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over 
Hem weeklagen. Ja, amen.  
 

 
Zingen Lied 296 

1. Ik kom met haast, roept Jezus' stem. 
Hij heeft de dood verslagen. 
Nu zal al wie gelooft in Hem 
de kroon des levens dragen. 
Wijk niet van Hem. 
Hoor naar zijn stem. 
Reeds wenken ons van boven 
de scharen, die Hem loven. 
 
2. Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
wat Ik u heb gegeven. 
Er blijft bij alle aardse last 
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een open deur ten leven. 
Werp van u af 
wat Ik niet gaf. 
Blijf u standvastig scharen 
bij wie mijn woord bewaren. 
 
3. Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
nog is de worstling gaande. 
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, 
houd in de strijd u staande. 
Zie op naar Mij: 
Ik blijf nabij. 
Ik houd u vast in 't lijden. 
Niets zal u van Mij scheiden. 

 
Kyriegebed 
 
Zingen Lied 392: 1 en 3 

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
3. U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 
 
Lofprijzing Jesaja 61: 1-3a 
 1 De geest van God, de HEER, rust op mij,  

want de HEER heeft mij gezalfd.  
Om aan armen het goede nieuws te brengen  
heeft hij mij gezonden,  
om aan verslagen harten hoop te bieden,  
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken  
en aan geketenden hun bevrijding,  
2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen  
en een dag van wraak voor onze God,  
om allen die treuren te troosten,  
3 om aan Sions treurenden te schenken  
een kroon op hun hoofd in plaats van stof,  
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,  
feestkledij in plaats van verslagenheid.  

 
 
Zingen Lied 292: 4 en 5 

4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 
5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
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licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

 
Ter gedachtenis 
Het noemen van de namen van gemeenteleden die dit jaar zijn ontslapen. 
 
Zingen Wij noemden U de namen 

van hen met wie wij samen 
het leven mochten gaan. 
Nu zij ons zijn ontvallen, 
lijkt leven te versmallen 
tot koud en eenzaam voortbestaan. 
 
O Eeuwige, laat merken 
wat liefde kan bewerken 
hier in vertrouwde kring. 
Laat niet ons hart verkillen, 
maar ons verdriet verstillen 
tot dankbare herinnering. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Markus 13: 14-27 

14 Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij 
niet hoort (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de 
bergen in vluchten; 15 wie op het dak van zijn huis is moet niet 
naar beneden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen, 16 en 
wie op het land is moet niet naar huis gaan om zijn mantel te 
halen. 17 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die 
tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 18 Bid dat het 
niet in de winter gebeurt, 19 want zulke verschrikkingen als er in 
die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods 
schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer komen. 
20 En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens 
worden gered; maar omwille van de uitverkorenen, die hij tot de 
zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort. 21 Als iemand dan 
tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof 
het dan niet, 22 want er zullen valse messiassen en valse profeten 
komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods 
uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 23 Jullie moeten 
oppassen, ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd.  
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.  

 
Schriftlezing Openbaring 1: 1-8 
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1 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan 
de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren 
moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn 
dienaar Johannes. 2 Johannes maakt bekend wat God gesproken 
heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij 
allemaal gezien.  
3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze 
profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de 
tijd is nabij.  
Aan de zeven gemeenten  
4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en 
vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven 
geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare 
getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de 
vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze 
zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons 
gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn 
Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. 
Amen.  
7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem 
zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op 
aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.  
8 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die 
is, die was en die komt, de Almachtige.’  
 
 

Zingen Nu gaan de bloemen nog dood 
 nu gaat de zon nog onder. 

En geen mens kan zonder 
water en zonder brood. 
Refrein: 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
 
Nu ben je soms nog alleen. 
Nu moet je soms nog huilen 
en als je weg wilt schuilen 
kun je haast nergens heen. 
Refr 
 
Daar is geen dorst of verdriet. 
Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven 
en het eindigt niet. 
Refr 

 
Preek 
 
Zingen Lied 89: 1, 2, 3 en 4 

1.O Christus, Heer der heerlijkheid 
die Gij aan ons zult openbaren, - 
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al 't lijden hier in deze tijd 
is maar een schaduw die verglijdt, 
uw licht is niet te evenaren. 
 
2. Gij zult aan ons uw wederschijn, 
in ons bestaan uw rijk betonen. 
Dan zullen wij, uit nood en pijn 
geboren, eindlijk mensen zijn, 
o Mensenzoon, als Gij Gods zonen. 
 
3. Daarnaar ziet heel de schepping uit, 
zij wacht reikhalzend van verlangen, 
dat Adam haar begroet als bruid, 
dat hij haar weer een zin ontsluit, 
die in zinloosheid was gevangen. 
 
4. Ja, eens, met ons tezaam zal zij 
verlost zijn, in uw licht verheven; 
dan is haar kreunen en geschrei, 
dan is de barensnood voorbij - 
slechts blijdschap om het nieuwe leven. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 476: 4 en 5 

4. Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 
 
5. Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 

 
Zegen 
 


