9 december – 17.00 uur – AA Kramer
orgel: Harry Kroeske
schriftlezing: Biny Blijdorp
Orde van dienst:
Welkom
Votum en zegengroet
GK ps40: 1
Gebed
Inleiding:
Lezen: Openbaring 7
LB 735 Gij, die de mens geschapen hebt
Tekst: Dordtse Leerregels hoofdstuk II
Preek
LB 576b: 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis en daarna zingen: LB 576b: 4
Gebed
Collecten
GK06 gz119: 1, 2, 5 De kerk van alle tijden.
Zegen.

9 december – 17.00 uur – AA Kramer
orgel: Harry Kroeske
schriftlezing: Biny Blijdorp
Orde van dienst:
Welkom
Votum en zegengroet
GK ps40: 1
1 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht,
Hij heeft gehoord naar mijn gebed,
mij uit de modderpoel gered,
mijn voet weer op een vaste grond gebracht.
Hij heeft mij doen herleven,
mij in de mond gegeven
een nieuw lied tot zijn eer.
Laat ieder die het zag
stil zijn van diep ontzag
en hopen op de Heer.
Gebed
Inleiding:
Lezen: Openbaring 7
71Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de
aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een wind over land of op zee of door de bomen zou
waaien. 2Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De
vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep
hij met luide stem toe: 3‘Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij
het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.’
4

Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: honderdvierenveertigduizend in

totaal, afkomstig uit elke stam van Israël. 5Twaalfduizend uit de stam Juda die het zegel droegen,
twaalfduizend uit de stam Ruben, twaalfduizend uit de stam Gad, 6twaalfduizend uit de stam Aser,
twaalfduizend uit de stam Naftali, twaalfduizend uit de stam Manasse, 7twaalfduizend uit de stam
Simeon, twaalfduizend uit de stam Levi, twaalfduizend uit de stam Issachar, 8twaalfduizend uit de
stam Zebulon, twaalfduizend uit de stam Jozef en ten slotte twaalfduizend uit de stam Benjamin die
het zegel droegen.
9

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van

elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en
voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’

11

Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer

voor de troon en aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer
en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’
13
14

Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’

Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote

verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam.
15

Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij

die op de troon zit zal bij hen wonen. 16Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon
zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17Want het lam midden voor de troon zal hen
hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen
wissen.’
LB 735 Gij, die de mens geschapen hebt
1 Gij, die de mens geschapen hebt
en ieder kent bij naam,
Gij, die als mens verschenen zijt
en ons bent voorgegaan,
Gij hebt voor wie getreden zijn
in ’t voetspoor van uw Zoon
eens en voorgoed een plaats bereid:
zij zingen voor uw troon.
2 Een overgrote menigte
die niemand tellen kan,
verzameld uit de volkeren
van elke taal en stam:
de eerste mens die Gij U schiep,
het volk van Abraham,
de redder Mozes, de profeet
die sprak: zie daar het Lam.
3 En zij die de gezegende
onder de vrouwen is
uit wie de hoop van Israël,
de Heer, geboren is,
apostelen en martelaars,
belijders van uw woord
en vrouwen die in eenzaamheid
U hebben toebehoord.

4 Wij danken U voor hun geloof
in uw verheven naam,
en bidden U: neem met hun lied
ook onze hulde aan!
Lof zij het Lam dat is geslacht,
Hem zij de roem en eer,
die voor ons alles heeft volbracht:
Messias, onze Heer!
Tekst: Dordtse Leerregels hoofdstuk II
Artikel 1
God is niet alleen volkomen barmhartig, maar ook volkomen rechtvaardig. Nu eist zijn gerechtigheid zo heeft Hij Zich in zijn Woord geopenbaard - dat onze zonden, tegen zijn oneindige majesteit
bedreven, in tijd en eeuwigheid naar ziel en lichaam worden gestraft. Aan deze straffen kunnen wij
alleen ontkomen, als aan Gods gerechtigheid wordt voldaan.
Artikel 2
Maar omdat wij zelf niet in staat zijn die voldoening te geven en ons van Gods toorn te bevrijden,
heeft God uit onmetelijke barmhartigheid ons zijn eniggeboren Zoon als Borg gegeven. Deze is voor
ons en in onze plaats aan het kruis tot zonde gemaakt en een vloek geworden om voor ons te
voldoen.
Artikel 3
De kruisdood van Gods Zoon is het enige offer en de volledige betaling voor de zonde. De kracht en
de waarde ervan zijn oneindig en daarom is deze dood meer dan genoeg om de zonden van de hele
wereld te verzoenen.
Artikel 4
Deze dood is zo krachtig en waardevol, omdat de Persoon die hem ondergaan heeft, niet alleen een
echt en volkomen heilig mens is, maar ook de eniggeboren Zoon van God, die met de Vader en de
Heilige Geest eeuwig en oneindig God is - zo immers moest onze Verlosser ook zijn. Bovendien is
Christus' dood zo krachtig en waardevol, omdat Hij bij zijn sterven heeft ervaren de toorn van God en
de vervloeking die wij door onze zonden verdiend hadden.
Artikel 5
De belofte van het evangelie is nu, dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft. Aan alle volken en mensen tot wie God naar zijn welbehagen het evangelie
zendt, moet zonder onderscheid deze belofte openlijk verkondigd worden met het bevel zich te
bekeren en te geloven.
Artikel 6
Velen die door het evangelie geroepen zijn, bekeren zich niet en geloven niet in Christus; zij gaan in
ongeloof ten onder. Maar dit komt niet doordat Christus' offer aan het kruis gebrekkig of
ontoereikend zou zijn; het is hun eigen schuld.
Artikel 7
Maar allen die echt geloven en door Christus' dood van zonde en ondergang bevrijd en behouden
worden, ontvangen deze weldaad alleen op grond van Gods genade. Deze genade, die God aan
niemand verschuldigd is, heeft Hij hun in Christus van eeuwigheid gegeven.

Artikel 8
Want dit is het soevereine raadsplan, de genadige wil en het voornemen van God de Vader geweest,
dat de levendmakende en reddende kracht van de kostbare dood van zijn Zoon ten goede zou komen
aan alle uitverkorenen, om alleen hun het rechtvaardigend geloof te schenken en hen daardoor met
vaste hand tot het volle heil te brengen. Anders gezegd: God heeft gewild dat Christus door zijn
bloedstorting aan het kruis (waarmee Hij aan het nieuwe verbond rechtskracht verleend heeft) uit
alle volken, stammen, geslachten en talen met kracht al diegenen - en hen alleen - zou verlossen, die
de Vader van eeuwigheid tot het heil uitverkoren en aan zijn Zoon gegeven heeft. God heeft ook
gewild dat Christus aan dezen het geloof zou schenken, dat Hij - evenals de overige reddende gaven
van de Heilige Geest - door zijn dood voor hen verworven heeft. God heeft eveneens gewild dat Hij
hen door zijn bloed zou reinigen van al hun zonden, zowel van hun erfzonde als van de zonden die zij
voor of na het ontvangen van het geloof zouden bedrijven. En ook was het Gods wil dat Hij hen tot
het einde toe trouw zou bewaren en hen tenslotte stralend zonder vlek of rimpel voor Zich zou
plaatsen.
Artikel 9
Dit raadsplan dat voortkomt uit Gods eeuwige liefde voor de uitverkorenen, is van het begin van de
wereld tot vandaag toe met kracht vervuld en zal ook voortaan vervuld worden, ondanks de
tegenstand van de poorten van het dodenrijk. Zo zullen de uitverkorenen - ieder op zijn tijd - bijeen
vergaderd worden en zal er altijd een kerk van gelovigen zijn, die gefundeerd is in Christus' bloed. Zij
heeft Christus, haar verlosser, die voor haar, als een bruidegom voor zijn bruid, aan het kruis zijn
leven gegeven heeft, standvastig lief, zij dient Hem met volharding en prijst Hem nu en in alle
eeuwigheid. Amen.
Preek
LB 576b: 1, 2, 3
1 O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.
2 O hoofd zo hoog verheven,
o goddelijk gelaat,
waar werelden voor beven,
hoe bitter is uw smaad!
Gij, eens in 't licht gedragen,
door engelen omstuwd,
wie heeft U zo geslagen
gelasterd en gespuwd?
3 O Heer uw smaad en wonden,
ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden,
mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen.
Zie mij in liefde aan.

Geloofsbelijdenis en daarna zingen: LB 576b: 4
4 Houdt Gij mij in uw hoede,
Gij die uw schapen telt,
o bron van al het goede,
waar uit mijn leven welt.
Gij die mijn ziel wilt laven
met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven
tot in het paradijs.
Gebed
Collecten
GK06 gz119: 1, 2, 5 De kerk van alle tijden.
1 De kerk van alle tijden
kent slechts één vaste grond:
’t is Christus, die door lijden
zijn volk aan Zich verbond.
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af.
’t Was Hij die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.
2 Uit ieder volk verkoren,
toch in haar Heiland één,
is zij door Hem herboren,
blijft dit haar kracht alleen:
één Geest, één vast vertrouwen,
één doop, één heilge dis,
één Heer, op wie te bouwen
haar troost en rijkdom is.
5 Nog weet zij zich verbonden
in haar drie-eenge Heer
met wie zijn trouw bevonden,
de strijders van weleer.
Een wolk van Godsgetuigen
omringt ons in de strijd,
tot wij met hen ons buigen,
gekroond met heerlijkheid.
Zegen.

