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Welkom en mededelingen 

Stilte 
 
Intochtslied lied 89: 1, 3, 7 
Bemoediging en Groet 
Lied 89: 8 
 
Inleiding op de dienst: Gods Geheim 
 
Kyriëgebed 
Glorialied 146c: 1,4,7 
 
Gebed opening  Schrift 
Lezing Openbaring 5 

51Toen 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. 2Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt 
het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’ 3Maar er was 
niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon 
openen en inzien.4Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het 
verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. 5Toen 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.’ 6Midden 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. 7Het lam ging 
naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn 
rechterhand. 8Op 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. 9En 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. 10U hebt voor 
onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij 
zullen als koningen heersen op aarde.’ 

11Daarna 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. 12Met luide stem riepen ze: 
‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle 
kracht, eer, lof en dank.’ 13Elk 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.’ 14De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’ en de oudsten 
wierpen zich in aanbidding neer. 

lied 753: 1,2,3,6 
Evangelielezing: 
Lucas 12: 49-57  

49Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik 
graag willen dat het al brandde! 50Ik moet een doop ondergaan, en ik word 
hevig gekweld zolang die niet volbracht is. 51Denken jullie dat ik gekomen 
ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom 
verdeeldheid brengen. 52Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: 
drie tegen twee en twee tegen drie. 53De vader zal tegenover zijn zoon 
staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter 
en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar 
schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’ 

54Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het 
westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook 
zo. 55En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie 
dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. 56Huichelaars! De aanblik van de 
aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd 
niet kunnen duiden? 57Waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is?  

lied 51b (lied van de maand) 
 
Overweging 
Lied 910: 1,2 
 
GEBEDEN EN GAVEN   
Dank- en Voorbeden 
-stil gebed 
Onze Vader 
Inzamelen gaven 
 
Slotlied lied 755 
Zegen 
Antwoord zegen: lied 415: 3 



 


