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Liturgie bij de preek van dominee L. Hak uit IJzendoorn 

 
Liturgie bij:      Openbaring 7 en 8a  
 

Inleidende psalm     Psalm  115 : 2 
 

Votum en groet      
 

Beginpsalm      Psalm 91 : 1 

Beschadig de aarde niet; Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste Koning 
beveiligd in de duisteren nacht, beschaduwd in Gods woning. 

 

Wet/Geloofsbelijdenis     Psalm 70 : 2 
Laat allen die U met spot onteren vergaan door Uw geducht gebod. 

Laat allen die zich tot U begeven en Uw heil beminnen zingen: God zij hoog verheven. 
 

Gebed voor de opening van het Woord 
 

Schriftlezing      Openbaring 7 t/m  8 vers5 
 
Psalm voor de preek (met collecten) Psalm 62 : 1+4 

Mijn ziel is immers stil tot God. Van Hem wacht ik een heilrijk lot. 
Doch, gij mijn ziel, zwijg Gode stil. Ik wacht op Hem zijn hulp zal blijken. Zijn macht is groot. 

 

Preek          Openbaring 8 vers 1 en 4 
Het zevende zegel; bescherming voor verdrukking en gebeden in stilte 

 

Psalm na de preek    Psalm 142 : 2 

Mijn bede met opgeheven handen klimt voor Uw heilig aangezicht als reukwerk voor u 
toegericht als een reukoffer. 

 

Dankgebed en voorbeden 
 

Slotpsalm      Psalm 68 : 10 
En was stilte in de hemel. Geloofd zij God met diep ontzag. Hij overlaadt/draag ons met 

gunstbewijzen. Hij is onze zaligheid, een God van heil, Die zelfs bij het naderen van de 
volkomen uitkomst kan geven,  

      

Zegen  
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Luistervragen bij de preek van 
 

dominee L. Hak uit IJzendoorn 
 

over Openbaring 8 vers 1 en 4 
 
Thema: het zevende zegel 
Bescherming voor verdrukking en Gebeden in stilte 
 
Luistervragen bij de preek: 
 
1. Wat gebeurt er eerst nadat de zes zegels van de boekrol   
     zijn geopend (zie na Openbaring 6 in Openb.7:1)? 
 
2. Wat zegt God en wat doet God? 
 
3. Wat wordt bedoeld met dat zegel aan de voorhoofden      
     van de gelovigen? 
 
4. Wat is er bij het zevende zegel? 
 
    Hoe zou jij je op zo’n moment voelen?  
 
    Wat zou je doen? 
 
5. Welke gebeden klinken er van de heilige in de hemel? 
 
    Welke gebeden klinken er van jou in de stille momenten   
    in de tijd waarin wij leven? 


