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Ede, Bethelkerk 
Zondag 1 november 1992 
Schriftlezing, Ezechiël 47: 1-12 | Openbaring van Johannes 22: 1-5 | SV 
 
Orde van dienst: 
 
Opname begint bij de schriftlezingen 
 
1e Lezing Ezechiël 47: 1-12 

1 Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, en ziet, er vloten wateren uit, van 
onder den dorpel des huizes naar het oosten; want het voorste deel van het huis was in het 
oosten, en de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde des huizes, van het 
zuiden des altaars. 2 En hij bracht mij uit door den weg van de noorderpoort, en voerde mij 
om door den weg van buiten, tot de buitenpoort, den weg, die naar het oosten ziet; en ziet, 
de wateren sprongen uit de rechterzijde. 3 Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er 
een meetsnoer in zijn hand; en hij mat duizend ellen, en deed mij door de wateren 
doorgaan, en de wateren raakten tot aan de enkelen. 4 Toen mat hij nog duizend ellen, en 
deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieen; en hij mat 
nog duizend, en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de lenden. 5 Voorts mat 
hij nog duizend, en het was een beek, waar ik niet kon doorgaan; want de wateren waren 
hoge wateren, waar men door zwemmen moest, een beek, waar men niet kon doorgaan. 6 
En hij zeide tot mij: Hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij, en bracht mij 
weder tot aan den oever der beek.  
7 Als ik wederkeerde, ziet, zo was er aan den oever der beek zeer veel geboomte, van deze 
en van gene zijde. 8 Toen zeide hij tot mij: Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea, 
en dalen af in het vlakke veld; daarna komen zij in de zee; in de zee uitgebracht zijnde, zo 
worden de wateren gezond. 9 Ja, het zal geschieden, dat alle levende ziel, die er wemelt, 
overal, waarhenen een der twee beken zal komen, leven zal, en daar zal zeer veel vis zijn, 
omdat deze wateren daarhenen zullen gekomen zijn, en zij zullen gezond worden, en het zal 
leven, alles, waarhenen deze beek zal komen. 10 Ook zal het geschieden, dat er vissers aan 
dezelve zullen staan, van En-gedi aan tot En-eglaim toe; daar zullen plaatsen zijn tot 
uitspreiding der netten; haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer 
menigvuldig. 11 Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond 
worden, zij zijn tot zout overgegeven. 12 Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en 
van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht 
daarvan vergaan; in zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen; want zijn wateren 
vlieten uit het heiligdom; en zijn vrucht zal zijn tot spijze, en zijn blad tot heling. 

 
2e Lezing Openbaring van Johannes 22: 1-5 

1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, 
voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. 2 In het midden van haar straat en op de 
ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, 
van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing 
der heidenen. 3 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des 
Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen; 4 En zullen Zijn aangezicht 
zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn. 5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen 
geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij 
zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. 
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Psalm 131 

1 Mijn hart verheft zich niet, o HEER', 
Mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer, 
Ik wandel niet In 't geen te groot, 
Te vreemd is voor Uw gunstgenoot. 
 
2 Heb ik mijn ziel niet stil gezet, 
En mij verloochend naar Uw wet, 
Gelijk het pas gespeende kind 
Zich stil bij zijne moeder vind? 
 
3 Mijn ziel, die naar den vrede haakt, 
En 't morrend ongenoegen wraakt, 
Is in mij als een kind gespeend, 
En heeft zich met Uw wil vereend. 
 
4 Dat Isrel op den HEER' vertrouw'; 
Zijn hoop op Gods ontferming bouw', 
En stil berust' in Zijn beleid, 
Van nu tot in all' eeuwigheid. 

 
Preek / verkondiging 
 
Zingen Psalm 85 : 4 

4 Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, 
De vrede met een kus van 't recht gegroet; 
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog, 
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog; 
Dan zal de HEER' ons 't goede weer doen zien; 
Dan zal ons 't land zijn volle garven bien. 
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt. 

 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen 68: 11 en 12 

11 Ook zelfs het land der duisternis 
zal weten wat uw luister is, 
Egypte zal U eren. 
Het morgenland strekt als een bruid 
de handen haastig naar U uit, 
ook daar zult Gij regeren. 
De wereld brengt U huldeblijk, 
want heel de wereld is uw Rijk, 
Jeruzalem het midden; 
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koningen overal vandaan 
komen met schatting voor U staan, 
elk land zal tot U bidden. 
 
12 Gij mogendheden, zingt een lied, 
zingt Hem die koninklijk gebiedt, 
hier en in alle landen. 
Hij heft zijn stem, een stem van macht - 
uw sterkte zij Hem toegebracht, 
strekt tot Hem uit uw handen. 
Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
staan wakend over Israël, 
geen wankeling gedogend. 
Doorluchtig is uw majesteit, 
geef aan uw volk standvastigheid, 
o Here God hoogmogend. 

 
Zegen 
 
Een vaste burcht is onze God 

1 Een vaste burcht is onze God, 
een toevlucht voor de Zijnen! 
Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 
De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 
hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 
maar zal als kaf verdwijnen! 
 
2 Geen aardse macht begeren wij, 
die gaat welras verloren. 
Ons staat de sterke Held ter zij, 
dien God ons heeft verkoren. 
Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 
dat Hij de Christus heet, 
Gods eengeboren Zoon, 
verwinnaar van de troon: 
de zeeg’ is ons beschoren! 


