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Thema:  De resonantie van het nieuw Jeruzalem (Pnr.1340)  Openbaring 22:11 
Uitgesproken 16 mei 2010 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Harry Ruigendijk  
Organist Johan Blok 
Medewerking van de cantorij Open Hof olv Arie van der Weerd 
  
U luistert naar: een opname van 16 mei 2010, de zondag na Hemelvaartsdag, in 
het Open Hof te Kampen. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 43: 3 en 4 

3. O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
4. Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt.  
  

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Openbaring 22:11 en 12 

 
Zingen Lied 233 

1. Heer, komt in deze tijd 
uw heerschappij, 
het einde van de strijd, 
de stad waar vrij, 
uit boze droom ontwaakt, 
de mensen wonen, 
tot één gezin gemaakt, 
Gods dochters en Gods zonen? 
 
2. Heer, gaat Gij van ons heen, 
in deze tijd? 
Vermaakt Gij ons alleen 
uw dienstbaarheid? 
Laat Gij ons dan voorgoed 
in hoop en vrezen 
en mag uw vredegroet 
het laatste woord niet wezen? 
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3. Uit uw verborgenheid 
hebt Gij vervuld 
het perk van deze tijd 
met Gods geduld. 
Uw woord doet telkens weer 
de harten branden. 
Gij blijft nabij, o Heer, 
met zegenende handen. 
 
4. Gedreven door de Geest 
gaan wij getroost 
de weg van alle vlees, 
die onverpoosd 
de Zoon des mensen gaat, 
te allen tijde, 
tot Hij weer voor ons staat, 
zoals Hij van ons scheidde. 

 
Kyriegebed 
Zingen Lied 37: 4 

4. Gij zult Mij zoeken, zult Mij vinden, 
als gij van harte vraagt. 
Zie, uw ellende loopt ten einde 
en uw verlossing daagt. 
Want Ik zal voor uw vrijheid strijden 
en overal vandaan 
zal Ik u voorgaan, u geleiden 
naar huis, naar Kanaän. 

 
Woorden van Lofprijzing 
Zingen Lied 37: 5 

5. Zo heeft de Heer tot ons gesproken, 
de God van Israël; 
die in het duister zijt gedoken 
dit voorportaal der hel, 
in deze wereld moet gij wonen 
en huizen bij de tijd. 
Hier zal Ik u mijn vrede tonen 
en hier leid Ik u uit. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Zingen Lied 235 

1. In bidden en in smeken, 
maak onze harten één. 
Wij hunkren naar een teken, 
o, laat ons niet alleen. 
De Heiland is getreden 
aan 's Vaders rechterhand: 
wij wachten hier beneden 
de gaven van zijn hand. 
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2. Wijd open staan de deuren, 
nu is de toegang vrij. 
Voor wie verweesd hier treuren 
is Jezus' hulp nabij. 
Al dreigen nog gevaren, 
al wacht ons kruis en strijd, 
de Geest zal ons bewaren, 
de Geest, die troost en leidt. 

 
Schriftlezing Exodus 23: 1- 13 

1. Maak geen ophef van een vals gerucht;  
leen je hand niet aan de boosdoener  
om een getuige van geweld te wezen. 
2. Ga niet achter een meerderheid aan  
   om kwaad te doen; 
antwoord om een menigte niet zo 
dat je afbuigt achter een meerderheid aan 
   en ombuigt! 
3. Een zwakke 
zul je niet klemzetten in zijn twistzaak. 
 
4. Stel, je stuit op 
de os van je vijand, 
   of zijn ezel,- verdwaald: 
die zul je echt naar hem terugbrengen! 
5. Stel, je ziet 
de ezel van iemand die jou haat 
neerliggen onder zijn last,- 
weerhoud je ervan het aan hem over te laten: 
afladen en overladen zul je, samen met hem! 
6. Buig het recht van de arme bij jou  
   niet in zijn twistzaak. 
7. Van een woord van leugen houd je je verre; 
een onschuldige  
   of iemand die in zijn recht staat 
   zul je niet uit de weg ruimen, 
want ik zal een boosdoener  
   niet rechtvaardigen; 
8. een geschenk zul je niet aannemen;  
want het geschenk verblindt geopende ogen  
en verdraait woorden van rechtvaardigen. 
9. Een zwerver zul je niet verdrukken;  
zelf  
kent ge de ziel van de zwerver-te-gast, 
want zwervers-te-gast zijt ge geweest  
   op het land van Egypte! 
10. Zes jaren zul je je land bezaaien,  
en wat het opbrengt inzamelen; 
11. het zevende  
laat je het liggen en laat je het begaan:  
eten zullen de armen van mijn gemeente,  
en wat zij overlaten  
zal worden gegeten  
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door het wild op het veld; 
zo zul je ook doen met je wijngaard en je olijf 
12. Een zestal dagen doe je wat je moet doen,  
op de zevende dag houd je sabbat,- rust, 
opdat kan rusten: 
je os en je ezel  
en op adem komt: de zoon van je slavin,  
en de zwerver-te-gast. 
13. En in al wat ik tot u heb gezegd  
zult ge waakzaam zijn; 
en de naam van andere goden zult ge 
niet in gedachtenis brengen; 
laat die niet worden gehoord op jouw mond 

 
Zingen Tussentijds 15 

Wonen overal nergens thuis 
aarde mijn aarde mijn moeders huis 
vallende sterren de schim van de maan 
mensen die opstaan en leven gaan - 
mensen veel geluk. 
 
Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan - 
mensen veel geluk. 
 
Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan - 
mensen veel geluk. 

 
 

Schriftlezing Openbaring 21: 10- 16 
10. En hij voerde mij in de Geest weg 
naar een grote en hoge berg, 
en hij toonde me de heilige stad Jeruzalem,  
neerdalend uit de hemel bij God, 
11. met de glorie van God. 
Haar lichtglans is gelijk 
allerkostbaarst gesteente, 
zoals kristalheldere jaspis. 
12. Ze heeft een grote en hoge muur 
met twaalf poorten, 
en op de poorten twaalf engelen; 
en daarop zijn namen geschreven, 
de namen van de twaalf stammen 
van de kinderen Israëls. 
13. Naar het oosten zijn drie poorten, 
naar het noorden drie poorten, 
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naar het zuiden drie poorten, 
en naar het westen drie poorten. 
14. En de muur van de stad 
heeft twaalf fundamenten, 
waarop de twaalf namen staan 
van de twaalf apostelen van het lam. 
15. En hij die met mij sprak 
had een gouden rietmeetstok bij zich, 
om de stad en haar poorten 
en haar muur te meten. 
16. En de stad is vierkant, 
haar lengte is gelijk aan haar breedte. 
En hij mat de stad met de rietstok 
op twaalfduizend stadiën, 
haar lengte en breedte en hoogte zijn gelijk. 

 
 
Schriftlezing Openbaring 22: 10-17 

10. En hij zegt tot mij: verzegel 
de woorden van de profetie  
van dit boek níet, 
want het tijdstip is nabij; 
11. wie onrecht doet,  
laat hij nog meer onrecht doen, 
en wie vuil is,  
laat hij nog vuiler worden, 
en de rechtvaardige,  
laat hij nog meer rechtvaardigheid doen, 
en laat de heilige nog heiliger worden; 
12. zie,  
ik kom spoedig, 
en mijn loon heb ik bij mij 
om een ieder terug te geven 
naar zijn werk; 
13. ik ben de alfa en de omega, 
de eerste en de laatste, 
het begin en het einde; 
14. zalig zij die hun gewaden wassen, 
opdat zij macht hebben 
over het geboomte des levens 
en door de poorten de stad binnenkomen 
15. buiten zijn de honden, 
de tovenaars en de hoeren, 
de moordenaars en de afgodendienaars, 
en een ieder die leugen liefheeft en doet; 
16. ik, Jezus, heb mijn engel gezonden 
om u deze dingen te betuigen 
voor de vergaderingen; 
ik ben de wortel en de nakomeling  
van David, 
de stralende morgenster! 
17. En de Geest en de bruid zeggen: 
kom! 
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En wie het hoort,  
laat hij zeggen: 
kom! 
En wie dorst heeft:  
laat hij komen; 
wie wil, 
laat hij het levenswater nemen om niet. 

 
Zingen AWN 1. 30: 1, 4 en 6 

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, 
 
Daar is geen zon en geen maan. 
Daar zal God ons verlichten. 
Daar zullen alle gezichten 
vol van zijn heerlijkheid staan. 
Refrein 
 
Zing voor de eeuwige dag. 
Zing voor zijn komst en zeg: Amen. 
Zing voor de Heer die ons samen 
daar al voor eeuwigheid zag. 
Refrein 

 
 
Kinderen naar de kindernevendienst 
 
Preek 
 
Zingen Lied 480:1, 2, 4, en 5 

1. Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werklijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
 
2. Uw wijsheid en uw welbehagen 
bepalen 's mensen levensdagen 
en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen 
en heersen over het bestaan. 
 
4. Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
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gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 
 
5. O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o Koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 488b 

1. Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 
2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' naam. 
 
3. Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 
4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
5. Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 
Zegen 


