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Thema Een satanische aap (Pnr. 450)  Openbaring 13 
Uitgesproken 17 juni 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 Psalm 89:1, 3 en 4 

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
3 Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 
Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 
 
4 Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk? 
Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw rijk. 
De overmoed der zee, haar trots kunt Gij vertreden, 
de golven en de wind brengt uw bevel tot vrede. 
Wat ooit aan vijandschap de kop heeft opgestoken 
is door uw sterke arm geslagen en gebroken. 

 

Lezing der wet Deuteronomium 5 

 

Zingen Psalm 86: 1 en 2 
1 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, 
zie mijn bittere ellende. 
Hoed mijn leven, U gewijd, 
stel uw knecht in veiligheid. 
Heer mijn God, wees mij genadig, 
want ik roep tot U gestadig. 
Stel mij in het blijde licht, 
want ik zoek uw aangezicht. 
 
2 Ja tot U hef ik mijn leven, 
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Gij zijt mild om te vergeven, 
rijk in goedertierenheid 
voor een hart dat tot U schreit. 
Heer, neem mijn gebed ter ore, 
wil mijn luide smeken horen. 
In het bitterste getij 
roep ik en Gij antwoordt mij. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Openbaring 13 
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en 
op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het 
beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn 
muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en 
grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn 
dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing 
achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht 
gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? 
en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond gegeven, die 
grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit 
tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn mond tot 
lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de 
hemel wonen. 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en 
hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal 
en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, 
wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht 
is, sedert de grondlegging der wereld. 9 Indien iemand een oor heeft, hij hore. 
10 Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien 
iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood 
worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. 
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als 
die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het 
eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop 
wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 
13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen 
op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de 
aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen 
van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld 
moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) 
levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest 
een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en 
maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.16 
En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de 
vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun 
voorhoofd,17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, 
de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: 
wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van 
een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 
 
 
Zingen Psalm 90 

8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
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en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
 

Preek  
 
Zingen Lied 405: 1, 2, 3 en 4 

1 Mijn God, waar zal ik henen gaan? 
Wil mij op uwe wegen sturen. 
Steeds komt de vijand om mij staan 
en wil mijn ziel geheel verscheuren. 
O Heer, laat mij uw Geest ontvaân, 
dat ik blijf op uw wegen staan, 
uit 't boek des levens niet word weggedaan. 
 
2 Toen ik nog in Egypte was, 
ging ik het ruime pad betreden. 
Ik was gezien, een waarde gast 
en met de wereld wel in vrede. 
Toen zat ik vast in 's duivels strik, 
mijn leven was afgrijselijk, 
de duivel diende ik zeer vlijtelijk. 
 
3 Toen ik mij tot den Heer begaf 
en van de wereld mij ging keren, 
mij helpen liet uit 't boos geslacht, 
verzaakte Antichristus' leren, 
werd ik bespot en zeer versmaad, 
daar ik verachtte Babels raad. 
Steeds worden de gerechtigen gehaat. 
 
4 Veel liever kies ik ongemak 
al met Gods kinderen te lijden, 
dan ik van Pharao zijn schat 
ontvang en mij met hem verblijde. 
Pharao's rijk is tijdelijk, 
maar Christus' rijk duurt eeuwelijk 
en Hij ontvangt zijn kindren blijdelijk. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 279: 5, 6 en 7 

5 O Jezus, help mij dan ter tijd 
terwille van uw wonden, 
dat in het boek der zaligheid 
ook mijn naam wordt gevonden. 
Ik koester ook geen twijfel meer, 
ik weet ook wel, getrouwe Heer, 
dat Gij hebt overwonnen. 
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6 Sta daarom eenmaal in voor mij, 
als Gij terug zult komen. 
Lees in uw boek en spreek mij vrij 
en stel mij bij uw vromen. 
Opdat ik met mijn broeders mag 
de hemel ingaan op die dag. 
Gij doet hem voor ons open. 
 
7 Heer Jezus, ach wat duurt het lang 
tot aan die dag der dagen. 
Zie ons op aarde klein en bang, 
bezocht door duizend plagen. 
Kom Rechter in uw majesteit 
in uw genade, kom, bevrijd 
ons van het kwade. Amen. 

 
 
Zegen 


