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Welkom 

 

Gezang 459: 1, 2, 4, 8 

1 Door de nacht van strijd en zorgen 

schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

vol verlangen naar de morgen, 

waar de hemel hen verhoort. 

2 Lied'ren zingend vol vertrouwen 

tot in het voltooide licht 

broeder broeder zal aanschouwen 

staande voor Gods aangezicht. 

4 In ons hart is dit de luister, 

dit de liefde die ons leidt 

op de kruistocht door het duister 

naar de lichte eeuwigheid. 

8 Die aan kruis en graf ontheven 

zullen zingen lof en prijs 

aan den Heer van dood en leven 

in zijn zalig paradijs. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 98: 1, 2 

1 Zingt een nieuw lied voor God den HERE, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 

met opgeheven rechterhand. 

Zingt voor den HEER, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 

voor alle volkeren op aarde. 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, 

Hij heeft in goedertierenheid, 

naar de belofte eens gegeven, 

het huis van Israël bevrijd. 

Zijn volk is veilig in zijn handen. 

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

Zo werd tot in de verste landen 

het heil van onze God aanschouwd. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Openbaring 1: 1-18 
1Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God 

ontving om aan de dienaren van God te laten zien 

wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn en-

gel deze openbaring laten meedelen aan zijn die-

naar Johannes. 2Johannes maakt bekend wat God 

gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft 

getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. 
3Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij 

die deze profetie horen en zich houden aan wat 

erin geschreven staat. Want de tijd is nabij. 

Aan de zeven gemeenten 
4Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. 

Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en 

die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 
5en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, 

de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de 

vorsten van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en 

ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 
6die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons 

heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – 

aan Hem komt de eer toe en de macht, tot in eeu-

wigheid. Amen. 
7Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem 

zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. 

Alle volken op aarde zullen over Hem weeklagen. 

Ja, amen. 
8‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, 

‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almach-

tige.’ 
9Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid 

met Jezus net als u deel in de ellende, het konink-

rijk en de standvastigheid – ik was op het eiland 

Patmos omdat ik over God had gesproken en van 

Jezus had getuigd. 10Op de dag van de Heer raakte 

ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide 

stem, die klonk als een bazuin 11en die tegen me 

zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat 

naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, 

Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodi-

cea.’ 12Ik draaide me om, om te zien welke stem er 

tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden kande-

laars, 13en daartussen iemand die eruitzag als een 

mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had 

een gouden band om zijn borst. 14Zijn haar was wit 

als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als 

een vlammend vuur. 15Zijn voeten gloeiden als 

brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid 

van geweldige watermassa’s. 16In zijn rechterhand 

had Hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een 

scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schit-

terde als de felle zon. 17Toen ik Hem zag viel ik als 

dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn 

rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben 

de eerste en de laatste. 18Ik ben degene die leeft; 

Ik was dood, maar nu leef Ik, tot in eeuwigheid. Ik 

heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 

 

Gezang 476: 1, 4 

1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 

God uit God en Licht uit Licht; 

Wijsheid, voor de aanvang aller dingen 

spelend voor Gods aangezicht; 

engel Gods uit Isrels oude dagen, 

Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 

dienaar van Gods hoog bevel, 

kind der maagd, Immanuël! 

4 Mensenzoon tussen de kandelaren, 

Wortel Davids, Morgenster, 

blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 

roep haar van nabij en ver. 

Laat de luchters branden van uw klaarheid, 

maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, 

schuilplaats in de wildernis, 

huis waarin uw vrede is. 

 

Preek 
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Gezang 292 

1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 

maar we omvleug'len ons het hoofd 

voor 't verblindend licht der toekomst, 

die 't verrukte hart gelooft! 

Blijve 't middel ons verholen, 

God maakt ons zijn doel gewis 

door d’ onfeilbre profetieën 

van zijn vast getuigenis. 

2 Aan de eindpaal van de tijden 

ziet ons oog de geest van 't kwaad, 

moe geworsteld en ontwapend, 

tot geen afval meer in staat. 

Als de Here God in allen, 

en in allen alles is, 

zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 

licht uit licht en duisternis. 

 

Gebed 

Collecteaankondiging 

1. Stichting Present 

2. Pastoraat onder varenden 

 

Psalm 105: 1 

1 Looft God den HEER, en laat ons blijde 

zijn glorierijke naam belijden. 

Meldt ieder volk en elk geslacht 

de wonderen die God volbracht. 

Gij die van harte zoekt den HEER, 

verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in de hel, 

op de derde dag opgestaan uit de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof een heilige, katholieke, 

christelijke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en een eeuwig leven. 

Amen. 

 

Psalm 105: 18 

18 Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 

opdat het altoos Hem zou vrezen, 

zijn wet betrachten en voortaan 

volstandig op zijn wegen gaan. 

Prijs God om al zijn majesteit. 

Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 

 

Zegen 


