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Thema Hemelvaart en uitvaart (Pnr.447 )  Openbaring 12: 10 
Uitgesproken Hemelvaartsdag, 31 mei 1984 ‘s-Gravendeel 
 
 
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 Lied 229: 1, 3 en 4 

1 De dag van onze Vorst brak aan. 
Zie, Gods gezalfde Koning 
gaat tot zijn hemelwoning. 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
omstraalt van morgenlicht 
voor 's Vaders aangezicht. 
 
3 De Vader stelt Hem in de troon 
als Christus en als Here, 
bekleed met macht en ere. 
De heerschappij is aan de Zoon, 
wiens goddelijk geweld 
de laatste vijand velt. 
 
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. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen Psalm 68: 6 
6 O stoet van wie het heil bevocht 
en grote overwinningstocht, 
o Heer, die zijt geprezen! 
Gij God, die duizend- duizendmaal 
aanbeden wordt in elke taal, 
almachtig Opperwezen! 
Zie hoe de Heer ten hemel vaart, 
vurige wagen, vurig paard, 
wolk die den Heer verhulde. 
Gevangen de gevangenis! 
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Hij die ons hoogst verlangen is 
ontvangt de hoogste hulde. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Openbaring 12 
1 En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon 
bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op 
haar hoofd; 2 en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn 
om te baren. 3 En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote 
rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. 
4 En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die 
op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar 
kind gebaard had, dit te verslinden. 5 En zij baarde een zoon, een mannelijk 
wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd 
plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de 
woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar 
twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. 
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te 
voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij 
kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 
En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd 
wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde 
geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel 
zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God 
en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen 
dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben 
hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun 
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, 
verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de 
duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd 
heeft. 
13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de 
vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. 14 En aan de vrouw werden de 
twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar 
haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd 
en tijden en een halve tijd. 15 En de slang wierp uit haar bek water achter de 
vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren. 16 En de 
aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de 
stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen. 17 En de draak werd toornig op 
de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar 
nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus 
hebben; 18 en hij bleef staan op het zand der zee. 
 
Zingen Psalm 89: 9 en 10 

9 Oudtijds hebt Gij, o HEER, uw hoge plan ontvouwd, 
aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd: 
Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven 
de koninklijke held, uit al het volk verheven, 
David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, 
dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren. 
 
10 Mijn hand is hem tot steun, mijn rechter arm zijn kracht. 
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Geen vijand valt hem aan, Ik weer der bozen macht. 
Ik breek de tegenstand van allen die hem haten, 
mijn goedertierenheid zal nimmer hem verlaten. 
Mijn naam die hij belijdt, doet hem tot aanzien komen, 
zijn hand rust op de zee, zijn kracht beheerst de stromen. 
 

Preek Openbaring 12: 10 
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de 
kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de 
aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is 
nedergeworpen. 
 
Zingen Lied 230: 1, 2, 3 en 4 

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? 
 
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 
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Zingen Lied 14: 1, 3 en 4 
1 De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 
 
3 De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 
4 De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn. 
 

 
Zegen 


