
 

 

Liturgie kerkdienst 
Wijkgemeente Dorpskerk 

Zondag 14 november, 19.00 uur 
Voorganger: ds. W.M. de Bruin 
voortzetting/dankzegging H.A. 

 

ZIE VOOR DE CORONAREGELS DE LITURGIEBRIEF VAN DE 
OCHTENDDIENST Ook deze kerkdienst wordt uitgezonden via de 
livestream (Kerkdienstgemist.nl of via www.dorpskerkbleiswijk.nl) 
 
VOORTZETTING AVONDMAALSVIERING 
In deze dienst vindt voortzetting plaats van de Avondmaalsmaals- 
viering van vanmorgen. Net als vanmorgen vieren we dit op onze 
zitplaatsen. Ook thuis kunnen u/jij het Avondmaal meevieren of  
(in stilte en gebed) meebeleven. We wensen elkaar een goede  
dienst en een gezegende Avondmaalszondag toe! 
 
ORDE VAN DIENST 
Orgelspel - Welkom en mededelingen  
Stil gebed, votum en groet (staande) 
Zingen: Psalm 100: 1, 2 
Inleiding op het Avondmaal en gebed 
Voortgezette viering Avondmaal  
Zingen: Gezang 319: 1, 2, 3, 4 
Dankgebed voor het Avondmaal  
en gebed om de heilige Geest  
Schriftlezing: Openbaring 13 (NBV21) 
Zingen: Psalm 74: 11, 12, 13, 14 
Verkondiging  met als thema: 
    ‘Beesten aan de macht’ 
Zingen: Gezang 435: 4, 5 
Dankgebed en voorbeden  
Aankondiging collecten: St. De Hoop en kerk 
Zingen: Gezang 310 (staande) 
Zegen (samen gezongen ‘amen’) - Orgelspel 

Bijbellezing: Openbaring 13: ‘De twee beesten’ (NBV21) 
(17De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de 
rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij  
het getuigenis van Jezus blijven. 18Hij ging op het strand bij de zee staan.)        
Het eerste beest: 1Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien 
hoorns en zeven koppen; het had een kroon op elke hoorn, en er stonden 
godslasterlijke namen op zijn koppen. 2Het beest dat ik zag leek op een 
panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De 
draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. 3Een 
van de koppen van het beest zag eruit alsof hij dodelijk gewond was, maar 
zijn wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest 
aan. 4Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. 
Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het 
beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ 5Het beest kreeg de macht om zijn 
bek te gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig 
maanden lang. 6Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn 
woning en hen die in de hemel wonen. 7Het mocht de strijd aanbinden met de 
heiligen en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, 
over mensen van elke stam en taal. 8Alle mensen die op aarde leven zullen 
het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de 
wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is. 
9Wie oren heeft, moet horen. 10Wie gevangenschap moet verduren, zal in 
gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door 
het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de 
heiligen. 
Het tweede beest: 11Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de 
aarde. Het had twee hoorns, net als een lam, en het sprak als een 
draak. 12Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. 
Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat 
van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. 13Het verrichtte 
indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit 
de hemel neerdalen op de aarde. 14Het wist de mensen die op aarde leven te 
misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon 
verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks 
zijn steekwond toch leefde. 15Het kreeg de macht om dat beeld leven in te 
blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen 
dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. 16Verder liet het 
bij alle mensen, groot en klein, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken 
zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17Alleen mensen met dat 
teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – 
konden iets kopen of verkopen. 18Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder 

die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee 
aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig. 

Een oude illustratie over 

Openbaring 13 – Het beest 

dat uit de zee opkomt – 

Het beest dat uit de aarde 

opkomt 
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Liederen zondag 14 november, 19.00 uur  
 
Psalm 100: 1, 2 

Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de HEER dienstvaardig zijn. 

Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt." 

 
Gezang 319: 1, 2, 3, 4 

1. Looft God, die zegent al wat leeft, 
der heemlen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
 
2. Looft God, Hij stuurt het schip der 
kerk, dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 

3. Looft God, zijn vinger wijst ons  
aan, een toren in de tijd, 
dat het ten hemel toe moet gaan, 
en gaat in eeuwigheid. 
 
4. Looft God, want Hij spreekt onze 
 taal, Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 

 
Psalm 74: 11, 12, 13, 14 
O HEER, die zo uw koningsmacht betoont, 
wil eindlijk toch uw naam, uw eer gedenken. 
Zie hoe een volk van dwazen U durft krenken 
en hoe de vijand openlijk U hoont.   
 
Lever uw tortelduif niet uit, o HEER, 
geef haar niet aan de wilde dieren over, 
laat haar een schuilplaats vinden in het lover. 
Vergeet uw kindren niet voor immermeer. 
 
Aanschouw, o HEER, en denk aan uw verbond, 
nu zij in 't duister hun geweld beramen. 
Wil in hun nood de armen niet beschamen. 
Geef ons uw naam, uw lied weer in de mond. 
 
Sta op, o God, sta op, beslecht uw pleit 
en maak een einde aan de hoon der dwazen. 
Vergeet niet hoe uw tegenstanders razen 
en hoe hun overmoed ten hemel schreit. 

Gezang 435: 4, 5 
Kom toch om de macht te breken 
van de vorst der duisternis; 
geef in ons bestaan een teken, 
dat de zege zeker is; 
hef ons op uit onze zonden, 
werp de duivlen bij ons uit, 
want de vrijheid moet gevonden,- 
Heer, vervul Gods raadsbesluit! 

Duur hebt Gij uw volk verworven 
en alleen van U zijn wij. 
Heer, zowaar Gij zijt gestorven, 
maak ons nu ook waarlijk vrij. 
O, uw heil zal spoedig komen, 
Gij laat ons niet ledig staan: 
schoner dan de schoonste dromen 
breekt de dag der vrijheid aan. 

 
Gezang 310  
Bewaar ons, Here, bij uw woord, 
betoom des vijands roof en moord. 
Hij trok ten strijde om uw Zoon 
te stoten van uw hoge troon. 

 
Heer Jezus Christus, toon uw 
macht, 
Heer aller heren, kom met kracht. 

Bescherm uw arme christenheid, 
dat zij U love te allen tijd. 
 
O Geest, die onze Trooster zijt, 
geef dat uw volk één Heer belijdt, 
wees bij ons in de laatste nood, 
leid ons ten leven uit de dood. 
 

 
Toelichting bij het thema: ‘Beesten aan de macht’ 
Volgens kerkhervormer Calvijn was het de paus. Verzetsdominee  
D.A. van den Bosch wees nazileider Adolf Hitler aan als het beest van 
Openbaring 13. In onze tijd denken sommigen aan de overheid die via 
een ‘corona-complot’ alle mensen wil onderwerpen. 
Wie heeft gelijk? Wie ongelijk? Ook hier doelen de visioenen in dit 
laatste Bijbelboek niet slechts op één gebeurtenis in de geschiedenis. 
Het gaat om een patroon, dat in de tijd van de apostel Johannes en de 
eerste christenen al zichtbaar was en dat steeds weer kan worden. 
Soms dichterbij dan je denkt. En niet alleen ‘de anderen’, ook jijzelf 
staat hier onder kritiek. En… het gevaar van willekeur ligt dan zo maar 
op de loer. 
O ja, niet vergeten: Openbaring 13 spreekt over twee beesten. Ze 
staan voor verschillende tactieken van de boze en zijn rijk. Goddank, in 
het laatste vers lezen we over ‘wijsheid’ die ons gegeven kan worden. 
Denk dan maar aan het Lam, onze Heer Jezus Christus, en de Heilige 
Geest die Hij zond. Hoe belangrijk en zegenrijk dat is, verkondigt 
vandaag het Avondmaal in de zichtbare tekenen van brood en wijn. 
Daardoor bemoedigd, wensen we elkaar een ‘wijs’ leven toe! 

Gedenkplaat aan ds. 

D.A. van den Bosch 

in de Grote Kerk van 

Den Haag. Een 

vlammende preek 

waarin hij Adolf 

Hitler aanwees als 

‘het beest’ van 

Openbaring 13, 

kostte hem het leven.  


