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Thema Het Lam dat alles leest en weet (Pnr. 444)  Openbaring 4 en 5 
Uitgesproken 18 oktober 1987 in ‘de Ark’ te Ede 
 
 
U luistert naar: Deze preek is onderdeel van een serie preken over Openbaringen 
4 t/m 22 te ’s-Gravendeel in 1984. 
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Psalm 63: 1, 2 en 3 NB 
 1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 

naar U Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, - 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 
2 Eens zag ik in uw tempelhof 
U in uw glorie hoogverheven, 
wiens gunst mij meer is dan het leven, 
mijn lippen stamelden uw lof. 
Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
uw naam aanbidden, want Gij voedt 
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 
O Heer, ik wil U dank bewijzen. 
 
3 Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
door uw hand word ik vastgehouden. 

 

Lezing der wet 

 

Zingen Psalm 99: 6 OB 
Uit Zijn heiligdom 
In een wolkkolom, 
Heeft Hij Zijne wet 
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Bij hen ingezet, 
Die door 's HEEREN kracht, 
Van hen werd volbracht. 
't Nakroost der Hebreeuwen 
Volge dit all' eeuwen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Openbaring 4 en 5 
4 1. Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste 
stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom 
hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet. 2. En terstond 
werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een 
op den troon. 3. En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en 
Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der 
steen Smaragd gelijk. 4. En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en 
op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte 
klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. 5. En van den troon 
gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen 
waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods. 6. En voor 
den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en 
rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. 7. En 
het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het 
derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een 
vliegenden arend gelijk. 8. En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes 
vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en 
nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, 
en Die is, en Die komen zal. 9. En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en 
dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft; 10. 
Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en 
aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den 
troon, zeggende: 11. Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de 
eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, 
en zijn zij geschapen. 
 
5 1. En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, 
geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. 2. En ik zag 
een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te 
openen, en zijn zegelen open te breken? 3. En niemand in den hemel, noch op 
de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelve in zien. 4. 
En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, 
en te lezen, noch hetzelve in te zien. 5. En een van de ouderlingen zeide tot mij: 
Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft 
overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken. 6. 
En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het 
midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven 
hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden 
zijn in alle landen. 7. En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter 
hand Desgenen, Die op den troon zat. 8. En als Het dat boek genomen had, 
vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, 
hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de 
gebeden der heiligen. 9. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig 
dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons 
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Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; 10. En 
Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als 
koningen heersen op de aarde. 11. En ik zag, en ik hoorde een stem veler 
engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was 
tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden; 12. Zeggende met 
een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en 
rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. 13. En 
alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in 
de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon 
zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in 
alle eeuwigheid. 14. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig 
ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.  
 
Tekst: 
Openbaring 5: 5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de 
Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om 
het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.  
 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 8: 1, 3, 4 en 5 OB 

1. HEER', onze Heer, grootmachtig Opperwezen; 
Hoe wordt Uw Naam op aard' alom geprezen! 
Gij, die den glans van Uwe majesteit, 
Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid. 

3  Sla ik naar 't ruim der held're hemelbogen, 
Dat heerlijk werk van Uwe ving'ren, d' ogen; 
Zie ik bedaard den glans der zilv'ren maan, 
En 't sterrenheir, door U geschapen, aan. 

4  Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! 
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 
En 's mensen zoon Uw teerste liefde schenkt! 

5  Gij deedt hem wel, een weinig tijds, beneden 
Het eng'lenheir een rang en plaats bekleden. 
Maar hebt hem ook Uw rijkste gunst betoond, 
En hem met eer en heerlijkheid gekroond. 

 
Preek  
 
Zingen Psalm 68: 10, 16 en 17 OB 

10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
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Hij kan, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

16 Gij koninkrijken, zingt Gods lof; 
Heft psalmen op naar 't hemelhof 
Van ouds Zijn troon en woning; 
Waar Hij, bekleed met eer en macht, 
Zijn sterke stem verheft met kracht, 
En heerst als Sions Koning. 
Geeft sterkt' aan onzen God en HEER'; 
Hij heeft in Israel Zijn eer 
En hoogheid willen tonen. 
Erkent dien God; Hij is geducht; 
Hij doet Zijn sterkte boven lucht 
En boven wolken wonen. 

17 Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft: 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Zingen Psalm 56: 1 en 3 NB 

1 Wees mij genadig, Heer, want een geweld 
van vijanden staat rondom opgesteld 
om, als ik machteloos lig neergeveld, 
over mij heen te lopen. 
Maar altoos als de angst mij heeft bekropen, 
geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen! 
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: 
de Here is mijn Held! 
 
3 Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld 
en al de tranen, in mijn oog geweld, 
bijeengegaard en in uw boek geteld: 
alles ligt voor U open. 
Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen! 
Mijn vijanden zijn haastig afgedropen. 
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: 
De Here is mijn held! 

 
Zegen 


