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Ede, Bethelkerk 
Zondag 23 juni 1985 
Schriftlezing, Jesaja 35: 1-10 | Mattheüs 11: 1-15| SV 
 
Orde van dienst: 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp  
Is in de Naam des Heeren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken Zijner handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 66 : 1 en 2 

1 Juich, aarde, juich met blijde galmen 
Den groten Schepper van 't heelal; 
Zing d' eer Zijns Naams met dankbre psalmen; 
Verhef Zijn roem met lofgeschal. 
Zeg: "O hoe vrees'lijk zijn Uw werken! 
Gij doet Uw wijdgeduchte kracht, 
O God, aan al Uw haters merken, 
Die veinzend buigen voor Uw macht." 
 
2 Al 't aardrijk smeek' U, neergebogen, 
Het heff' de schoonste psalmen aan; 
Gezangen, die Uw Naam verhogen, 
De glorie van Uw wonderdaan. 
Komt, allen, ziet Gods wijze wegen; 
Wat is Zijn werking hoog geducht, 
Hetzij Hij 't mensdom met Zijn zegen 
Bezoekt, of met Zijn strenge tucht! 

 
In de Lichtglans van de Heilige Wet des Heeren 
 
Gebod en gelofte 
 
Zingen Psalm 119: 87 
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87 Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen; 
Ik haak, o HEER', naar 't heil, mij toegezeid; 
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen; 
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 
In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen. 

Gebed 
 
Schriftlezingen Twee lezingen Oude en Nieuwe Testament 
 
1e Lezing Jesaja 35  

1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich 
verheugen, en zal bloeien als een roos. 2 Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, ja, met 
verheuging, en juichen; de heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraard van 
Karmel en Saron; zij zullen zien de heerlijkheid des HEEREN, het sieraad onzes Gods. 3 
Versterkt de slappe handen, en stelt de struikelende knieen vast.  
4 Zegt den onbedachtzamen van harte: Weest sterk, en vreest niet; ziet, ulieder God zal ter 
wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen. 5 Alsdan zullen 
der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden.  
6 Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in 
de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. 7 En het dorre land zal tot 
staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren; in de woningen der 
draken, waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn. 8 En aldaar zal een 
verheven baan, en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de onreine zal 
er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn; die dezen weg wandelt, zelfs de dwazen zullen 
niet dwalen. 9 Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, 
noch aldaar gevonden worden; maar de verlosten zullen daarop wandelen. 10 En de 
vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren, en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige 
blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar 
droefenis en zuchting zullen wegvlieden. 

 
2e Lezing Mattheüs 11: 1-15 

1En het is geschied, toen Jezus geeindigd had Zijn twaalf discipelen bevelen te geven, dat Hij 
van daar voortging, om te leren en te prediken in hun steden. 2En Johannes, in de 
gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen; 3En 
zeide tot hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen? 4En Jezus 
antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort 
en ziet: 5De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden 
gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het 
Evangelie verkondigd. 6En zalig is hij, die aan Mij niet zal geergerd worden. 7Als nu dezen 
heengingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij 
uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van den wind ginds en weder 
bewogen wordt?  
8Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte klederen bekleed? Ziet, die 
zachte klederen dragen, zijn in der koningen huizen. 9Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? 
Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. 10Want deze is het, van dewelken 
geschreven staat: Ziet, Ik zende Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg bereiden zal 
voor U heen. 11Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is 
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niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is in het Koninkrijk 
der hemelen, is meerder dan hij. 12En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, 
wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve 
met geweld. 13Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. 14En 
zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou. 15Wie oren heeft om te horen, die 
hore.  

 
Zingen Psalm 107: 17, 18 en 19 

17 Nu stelt God waterbeken 
Tot bar en dorstig land,  
Herschept in dorre streken 
Rivieren door Zijn hand; 
Hij stelt een vruchtbaar oord 
Tot woest' en zoute gronden, 
En straft ze, naar Zijn woord, 
Die daar Zijn wetten schonden. 
 

18 Dan maakt Hij weer woestijnen, 
Zeer rijk aan vruchtbaar nat; 
Daar 't land, dat eerst moest kwijnen, 
Nu beek bij beek bevat, 
En hongerigen voedt, 
Die nu de weeld' aanschouwen; 
Zodat zij daar met spoed 
Een stad ter woning bouwen. 

19 Daar ziet men hen dan zaaien; 
De wijngaard wordt geplant. 
Zij mogen rijk'lijk maaien 
De vruchten van het land. 
Daar God Zijn zegen geeft, 
En 't huis vervult met kind'ren, 
En 't vee, dat ieder heeft, 
Op 't veld niet doet vermind'ren. 

 
Preek / verkondiging Jesaja 35: 1 en 2 
 
Zingen Psalm 65: 8 en 9 

8 Uw goedheid kroont de jaargetijen 
Waar Gij Uw voetstap zet, 
Daar doet Gij 't al ten zegen dijen; 
Daar druipt het al van vet. 
Het woeste veld vangt zelfs die droppen, 
Zijn weide blijft niet droog; 
De heuvels steken blijde toppen, 
Met lachend groen omhoog. 

9 De velden zijn bedekt met kudden; 
De dalen zijn bekleed, 
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Met halmen, die van zwaarte schudden, 
En lonen 's landmans zweet. 
Zij juichen, elk op zijne wijze; 
Uw eer klimt uit het stof; 
Zij zingen, Uwen Naam ten prijze, 
Uw goedheid en Uw lof. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 89: 3 

3 De hemel looft, o HEER', Uw wond'ren dag en nacht, 
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht; 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 
Want wie is U gelijk bij al de hemellingen? 
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten, 
Wie hunner is, o HEER', met U gelijk te schatten? 

 
Zegen 


