
 

 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 
Psalm 89: 1  
 

1.Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 

Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Psalm 89: 7 
 

7.Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wand’len voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

 
Gebed 
 

Psalm 73: 9 
 

9.Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 

  
 



Schriftlezing Ezechiël 47: 1-12; Openbaring 22: 1 en 2; 13 en 14 
 

    ‘De rivier uit de tempel’ 
 

1Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder 
de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de 
voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter 
buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. 2Hij nam mij door 
de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. 
Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. 3Met een meetlint in zijn hand 
ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden: 
het water kwam tot mijn enkels. 4Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het 
water waden: het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er 
weer door waden: het water kwam tot mijn heupen. 5Hij mat nog eens 1000 el en toen 
was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat 
je er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier. 6De man zei tegen 
mij: ‘Zie je dat, mensenkind?’ en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. 
7Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel 
bomen. 8Hij zei tegen mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar 
beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in 
stroomt wordt het water daar zoet. 9Het zal er wemelen van levende wezens, overal 
waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode 
Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven. 
10Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor 
netten zijn. Er zullen net zo veel soorten vis zijn als in de Grote Zee. 11Alleen de 
moerassen en de poelen worden niet zoet, die blijven vol staan met zout water. 12 Aan 
de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet 
zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht 
dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en 
de bladeren geneeskrachtig.’ 
 
Openbaring 22: 1 en 2; 
 

1Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en 
ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2In het midden van het plein van de 
stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, 
elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 
 
Openbaring 22: 13 en 14 
     

13Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ 
14Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken 
en zullen de stad door de poorten binnengaan. 
 
 Aandacht voor de kinderen:   ‘De Portemonnee’ 



 Opwekking 687 “Heer wijs mij Uw weg” https://www.youtube.com/watch?v=FDh-
yoddZHc 
 

1.Heer, wijs mij Uw weg   
en leid mij als een kind, 
dat heel de levensweg, 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt, 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
2.Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg, 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 

 Preek (tekst Openbaring 22: 1) 
 
 Gezang 430: 1  Liedboek 
 

Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd’ en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 

 
 Geloofsbelijdenis 
 
 Gezang 430: 6  Liedboek 
 

Blijf, Heer, mij met Uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op Uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 

 
 
 Dankgebed en voorbeden en zegen 

https://www.youtube.com/watch?v=FDh-yoddZHc
https://www.youtube.com/watch?v=FDh-yoddZHc


 
 Gezang 330  Liedboek 
 

1.Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefd' ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
 
2.En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
U woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 
 
3.Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 
op mensengunst of heerlijkheid? 
't Verwaait als gras en weidebloemen. 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 
 Zegen 
 
 NLB 425 als ‘amen’ 
 

Vervuld van uw zegen    
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord 
 


