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Thema: Oorlog en vrede, in hemel en op aarde. (Pnr.447) Openbaring 12: 1-13 
Uitgesproken 7 mei 2018 om 9.30 uur te Hasselt in de Baak  
 
Zondag Rogate, 6e zondag van Pasen. 
 
Liederen uit Evangelische Liedbundel (ELB), Liedboek 1973 en Nieuwe Liedboek 
(NLB). 
 
Organist :dhr. Gert-Jan Raidt 
 
Vóór de dienst: 
 
Zingen ELB 140: 1 en 3  

1.Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op Zijnen troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al, 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 
3. Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool, van zee tot zee, 
’t klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt  
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom. 

 
Zingen ELB 411  

Refrein: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
  
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
Refrein 
  
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
heffen wij dit loflied aan: 
Refrein: 
Jezus komt in heerlijkheid. 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
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Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Psalm 66: 1 en 7  

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d' aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit.  
 
7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
Terug naar boven 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en Groet  
 
Inleiding  
 
Kyriegebed  
 
Woorden van lofprijzing  
 
Zingen  Lied 705: 1 en 4  

1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
 
4. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
Gebed om de opening van het Woord  
 
Kinderen gaan naar nevendienst (zingen ‘Wij gaan voor even uit elkaar’)  
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2. Wij geven Gods verhalen door 
En wie zich openstelt 
Ervaart misschien een beetje licht 
Door wat er wordt verteld 
 
3. Straks zoeken wij elkaar weer op 
En elk heeft zijn verhaal 
Het licht verbindt ons met elkaar 
Het is voor allemaal 
 

 
Schriftlezingen Johannes 14: 27-30a 
27. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet 
geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28. Jullie hebben toch 
gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad 
zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29. Ik 
vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het 
zover is. 30. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze 
wereld is al onderweg. 

 

  Johannes 15: 18-20; 
18. Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. 
19. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets 
van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld 
weggeroepen. Daarom haat ze jullie. 20. Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf 
is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie 
vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan 
jullie woorden houden.  
 
  Openbaringen 12: 1-13  
1. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw,  
bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf  
sterren op haar hoofd. 2. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar  
weeën en haar barensnood. 3. Er verscheen een tweede teken in de hemel:  
een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop  
een kroon. 4. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de  
hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die  
op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen  
was. 5. Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met  
een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God  
en zijn troon. 6. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een  
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plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor  
haar gezorgd zou worden. 7. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn 
engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden 
tegenstand 8. maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen 
plaats meer.9. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van 
weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. 
Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. 10. Toen hoorde ik een 
luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het 
koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn 
messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht 
bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 11. Zij hebben hem dankzij het 
bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het 
leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. 12. Daarom: juich, hemel, en allen 
die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! 
Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ 13. Toen de 
draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een 
zoon gebaard had.  
 
Zingen  Lied 657: 3 en 4  

3. Het donker kan vebleken 
Door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
Zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
Aan hemelhoog gezang, 
Waarvan de wijs ons tekent 
Dit lieve leven lang. 
 
4. 
Ons lied wordt steeds gedragen 
Door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
Om leven dat verloopt 
Het zingt van vergezichten, 
Het ademt van uw geest. 
In ons gezang mag lichten 
Het komend bruilofstfeest. 

 
Prediking  
 
Zingen  Lied 230: 1, 2 en 3 (Liedboek ’73)  
 

1. Overwinnaar, grote Koning, 
alle heem'len zijn te klein, 
nu Gij weerkeert naar uw woning, 
intocht houdt in uw domein. 
Zou ik, Here, dan niet juichen, 
zou ik, sterv'ling, mij niet buigen 
nu Gij, hoogste Majesteit, 
U verheft in heerlijkheid? 
 
2. Zie ik U ten hemel varen, 
held van God, gekroond weldra, 
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ingehaald door blijde scharen 
eng'len, 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 heil'gen roepen luid 
't hemelse hosanna uit. 

 
Kinderen komen terug in de kerkzaal  
 
Dankgebed en voorbeden  
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen  Psalm 68: 11 en 12  

11. Ook zelfs het land der duisternis 
zal weten wat uw luister is, 
Egypte zal U eren. 
Het morgenland strekt als een bruid 
de handen haastig naar U uit, 
ook daar zult Gij regeren. 
De wereld brengt U huldeblijk, 
want heel de wereld is uw Rijk, 
Jeruzalem het midden; 
koningen overal vandaan 
komen met schatting voor U staan, 
elk land zal tot U bidden. 
 
12. Gij mogendheden, zingt een lied, 
zingt Hem die koninklijk gebiedt, 
hier en in alle landen. 
Hij heft zijn stem, een stem van macht- 
uw sterkte zij Hem toegebracht, 
strekt tot Hem uit uw handen. 
Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
staan wakend over Israël, 
geen wankeling gedogend. 
Doorluchtig is uw majesteit, 
geef aan uw volk standvastigheid, 
o Here God hoogmogend. 

 
Zegen 
 
Gezongen ‘Amen’ 
 


