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Thema Ja, Ik kom spoedig (Pnr. 456)  Openbaring 22 (slot) 
Uitgesproken 22 juli 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 20: 1, 2 en 3 

1 Laat ons nu vrolijk zingen! 
komt, heft uw liedren aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 
 
2 Hoe goed is 't hun die bouwen 
op Isrels vaste rots, 
hun die zich toevertrouwen 
de trouwe handen Gods. 
Zij hebben 't heil verkregen, 
de allerschoonste schat; 
God leidt hen op zijn wegen, 
hun voet wordt moe nog mat. 
 
3 Hij is de Heer, de sterkte, 
in Hem is alle macht. 
Dat zeggen ons zijn werken, 
dat zeggen dag en nacht, 
de aarde en de hemel, 
de mensen en het vee, 
en alles wat er wemelt 
in 't water van de zee. 

 

Lezing der wet Efeze 4 

 

Zingen Psalm 85: 1 
1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
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Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 

 
Doopformulier 
 
Doopvraag en antwoord 

vader en moeder van Es- van der Eijk  
vader en moeder van Twist- van Oostenbrugge 

 
Zingen Psalm 105: 3 

3 God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Dopen Maaike Martine Heléne van Twist 
 Marisca Natasja van Es 
 
Zingen  Psalm 87: 3 

3 God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Openbaring 21:1-6  
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de 
eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de 
heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid 
als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van 
de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, 
en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen 
van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, 
noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij, 
die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: 
Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 6 En Hij sprak tot mij: 
Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de 
dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.  
 
22: 1 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, 
ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2 Midden op haar straat en 
aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal 
vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het 
geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3 En niets vervloekts zal er meer zijn. 
En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen 
Hem vereren, 4en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun 
voorhoofden zijn. 5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van 
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een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij 
zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.  
 
Ad de Jode speelt De Heilige stad 
 
6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de 
God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te 
tonen hetgeen weldra geschieden moet. 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die 
de woorden der profetie van dit boek bewaart! 8 En ik, Johannes, ben het die 
deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij 
neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. 9 Maar 
hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw 
broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; 
aanbid God! 10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit 
boek niet, want de tijd is nabij. 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; 
wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 
rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 12 Zie, Ik kom 
spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.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 recht mogen hebben op het 
geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 15 Buiten zijn de 
honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars 
en ieder, die de leugen liefheeft en doet. 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, 
om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht 
van David, de blinkende morgenster. 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! 
En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het 
water des levens om niet. 18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der 
profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem 
toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19 en indien iemand 
afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen 
van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek 
beschreven zijn. 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 
Amen, kom, Here Jezus! 21 De genade van de Here Jezus zij met allen. 
 
 
Zingen Psalm 84: 4 

4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
 

Preek  
 
Zingen Lied 430: 1,2 en 5 

1 Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
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glans van Gods aangezicht. 
 
2 Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, - o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom! 
 
5 Hoe moet ik, hemelzon, U danken 
voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht? 
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke, 
voorgoed genezen van de nacht. 
Gij kuste met uw gouden mond, 
o zon, mijn ziel gezond. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 264 

1 Jeruzalem, o, stad zo hoog gebouwd, 
naar u verlangt mijn hart! 
Van verre reeds heeft u mijn oog aanschouwd. 
Met haasten en verward, 
is over berg en dalen, 
voort over 't wijde veld, 
mijn hart op enen male 
u tegemoet gesneld. 
 
2 Profeten groot en patriarchen oud 
gaan in het licht ons voor, 
en wie op aard, met schand' en kruis vertrouwd, 
hen volgden in hun spoor. 
Aan tyrannie ontheven, 
van leed en smart ontdaan, 
zijn zij, met glans omgeven, 
tot vrijheid opgestaan! 
 
3 Met jubelklank van instrumenten schoon, 
violen en metaal, 
een nieuw gezang, in zoete, zuivre toon 
beweegt de gouden zaal, 
met honderdduizend tongen, 
met stemmen nog veel meer, 
als in de aanvang zongen 
de heemlen en hun heir. 
 

 
Zegen 


