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Thema Al mijn tranen in uw boek. (Pnr. 1608)  Openbaring 4 en 5 
Uitgesproken 11 november 2018 Kampereiland 
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen (plus ontmoeting met Albanees gezin) 
 
Zingen Lees je Bijbel bidt elke dag, bidt elke dag, bidt elke dag. 

Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag. 
Dat je groeien mag, dat je groeien mag. 
Lees je Bijbel bidt elke dag dat je groeien mag 
  
Read your bible pray every day, pray every day, pray every day; 
Read your bible pray every day, if you want to grow 
If you want to grow, if you want to grow. 
Read your bible pray every day if you want to grow. 
 
Lis ta Bible, prie chaque jou, prie chaque jour, prie chaque jour. 
Lis ta Bible, prie chaque jour, quand tu veux grandir. 
Quand tu veux grandir, quand tu veux grandir. 
Lis ta Bible prie chaque jour quand tu veux grandir. 
 

 
Zingen: NLB 802: 1, 3 en 4 

Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort:  
’Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
Refrein: 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luist’ren naar uw stem. 
Breng ons saam’ met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
3   
Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem uw woord verstaan.  
Refrein 
 
4   
Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang.  
Refrein  

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
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Inleiding 
 
Zingen NLB 405 

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe englen, onvolprezen Heer. 
 
3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefd' en majesteit. 
 
4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

Lezing der ‘wet’ (Kolossenzen 3: 1-11) 

 

Zingen Psalm 99: 1 en 8 
1 God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij. 
Volken hoort zijn stem. / Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond / op de cherubs troont. 
Aarde, wordt bewogen, / beef voor zijn vermogen. 
 
8 Maakt Hem nu tezaam / groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, / Hij is onze Heer, 
die met macht gekroond / op de Sion troont. 
Houdt Hem hoog in ere! / Heilig is de HERE. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Openbaring 4 en 5 
4. 1. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die 
me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom 
hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2. Op hetzelfde 
moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat 
iemand. 3. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en 
rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. 4. Om de troon heen 
stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze 
droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. 5. Van de troon 
gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon 
brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God. 6. Ook lag er 
voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en 
eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog 
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waren. 7. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge 
stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende 
adelaar. 8. Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de 
randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is 
God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ 9.Telkens als deze 
wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in 
eeuwigheid leeft, 10. werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op 
de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun 
kransen voor zijn troon met de woorden: 11.‘U komt alle lof, eer en macht toe, 
Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles 
wat er is.’  
 
5. 1. Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een 
boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was 
verzegeld. 2. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt 
het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’ 3. Maar er was 
niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen 
en inzien. 4. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om 
de boekrol te openen en hem in te zien. 5. Toen zei een van de oudsten tegen 
mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, 
heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven 
zegels openen.’ 6. Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, 
zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven 
horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele 
wereld zijn uitgestuurd. 7. Het lam ging naar degene die op de troon zat en 
ontving de boekrol uit zijn rechterhand. 8. Op hetzelfde moment wierpen de vier 
wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had 
een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. 
9. En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en 
zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God 
mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 10. U hebt voor 
onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen 
als koningen heersen op aarde.’ 11. Daarna hoorde ik het geluid van een groot 
aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er 
oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12. Met 
luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en 
wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ 13. Elk schepsel in de hemel, op 
aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan 
hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de 
macht toe, tot in eeuwigheid.’ 14. De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’ en de 
oudsten wierpen zich in aanbidding neer.  
 
Zingen ELB 125: 1 

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aard gebeuren vast in handen heeft. 
REFREIN: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 
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Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Preek  
 
Zingen Psalm 56: 1 en 3 

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! 

 
Kinderen komen terug uit nevendienst 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen LB 231: 1 en 2 

1 Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met liedren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige!  
 
2 Die ons, gereinigd door uw bloed, 
tot priesters hebt verheven, 
en ons de hoge rang, de moed 
van koningen gegeven, 
U zij de roem, U zij de lof, 
U d'eerkroon opgedragen! 
Geheel de aard' en 't hemelhof 
moet van uw eer gewagen. 
 

Zegen 
 


