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Utrecht, Jacobikerk 
Zondag 27 februari 2011 17.00 uur 
Schriftlezing, Ezechiël 1 | Mattheüs 24: 36-39| NBV | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel  
 
Welkom & mededelingen 
 
Organist: Gerrit Christiaan de Gier 
 
Laten wij stil zijn 
voor het aangezicht  
van de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

En onze hulp  
in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die de trouw bewaard tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

 
& 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 89: 3 en 4 

3 Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 
Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 
 
4 Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk? 
Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw rijk. 
De overmoed der zee, haar trots kunt Gij vertreden, 
de golven en de wind brengt uw bevel tot vrede. 
Wat ooit aan vijandschap de kop heeft opgestoken 
is door uw sterke arm geslagen en gebroken. 
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Belijden wij nu het christelijk geloof 
In verbondenheid met de Kerk 
Die er is in alle Eeuwen 
En op alle plaatsen 
En dat met name in verbondenheid 
Met de Kerk zoals er geteld wordt 
Als in Israël ingelijfd. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 89 :5 

5 Hemel en aarde, HEER, 't is alles uw domein, 
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn. 
Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden, 
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide. 
De wereld is van U, de wind en de getijden, 
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 

Schriftlezingen 

1e Lezing Ezechiël 1: geroepen  
1 Op de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar, toen ik te midden van de 
ballingen bij het Kebarkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van 
God.2-3 (Op de vijfde dag van die maand, en wel in het vijfde jaar van koning Jojachins 
ballingschap, richtte de HEER zich tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land van 
de Chaldeeën, bij het Kebarkanaal. Daar werd hij door de hand van de HEER gegrepen.) 4 Dit 
is wat ik zag: een stormwind, komend uit het noorden, een grote gloeiende wolkenmassa, 
een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud. 5 In het 
midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens. Zo zagen ze eruit: ze leken 
op mensen 6 maar ze hadden elk vier gezichten en vier vleugels. 7 Hun benen waren recht 
en hun voeten, die blonken als gepolijst koper, leken op de hoeven van een kalf. 8 Aan hun 
vier zijden, onder hun vleugels, zag ik mensenhanden. De gezichten en vleugels van de vier 
wezens zagen er zo uit: 9 hun vleugels raakten elkaar, en omdat ze aan elke kant een gezicht 
hadden, hoefden de vier wezens zich niet om te draaien als ze zich voortbewogen. 10 Hun 
gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een 
leeuw, van links op de kop van een stier en van achteren op de bek van een adelaar. 11 Dat 
waren hun gezichten. Twee van hun vleugels waren naar boven uitgespreid en raakten 
elkaar, en met de andere twee bedekten ze hun lichaam. 12 Elk van de wezens bewoog zich 
recht vooruit, waarheen de geest van God hen ook maar dreef, en ze hoefden zich, 
waarheen ze ook gingen, niet om te draaien. 13 Ze leken op iets dat eruitzag als brandende, 
vurige kolen; ze zagen eruit als fakkels. Er ging vuur heen en weer tussen de wezens, een 
gloeiend vuur, en er kwam bliksem uit het vuur. 14 En zo flitsten de wezens heen en weer, 
als bliksemstralen. 15 Opnieuw keek ik naar de wezens, en ik zag bij elk van de vier een wiel 
op de grond staan, aan de voorkant. 16 De wielen glansden alsof ze gemaakt waren van 
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turkoois en ze hadden alle vier dezelfde vorm: ze leken op een wiel midden in een ander 
wiel. 17 Ze gingen met de vier wezens mee, zonder om te draaien. 18 Hun velgen waren 
angstwekkend hoog, en elk van de vier velgen was afgezet met ogen. 19 Als de wezens zich 
bewogen, gingen de wielen mee, en als de wezens opstegen van de aarde, stegen ook de 
wielen op. 20 Waarheen Gods geest hen leidde, daarheen gingen de wezens: zij volgden de 
geest en de wielen stegen met hen op, want een en dezelfde geest leidde de wezens en de 
wielen. 21 Als de wezens zich bewogen, bewogen ook de wielen, en als ze stilstonden, 
stonden ook de wielen stil. Als ze van de aarde opstegen, stegen ook de wielen op; een en 
dezelfde geest leidde immers de wezens en de wielen. 22 En boven de hoofden van de 
wezens was een soort koepel, glinsterend als ijs, angstwekkend – deze koepel strekte zich 
hoog boven hun hoofden uit. 23 Daaronder stonden ze, en hun vleugels waren uitgespreid 
en raakten elkaar. Hun twee andere vleugels waren toegevouwen en bedekten hun 
lichamen. 24 Toen hoorde ik het geluid van hun vleugels. Het klonk als het gebulder van de 
zee, als de stem van de Ontzagwekkende, als het rumoer van een mensenmassa, als een 
dreunend leger. Als ze stilstonden vouwden ze hun vleugels weer toe. 25 Toen hoorde ik 
ook een geluid boven de koepel boven hun hoofd – maar zijzelf stonden stil met 
toegevouwen vleugels. 26 En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier, 
en daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens. 27 Vanaf wat zijn 
lendenen leken te zijn naar boven toe zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als 
vuur omgeven was, en naar beneden toe zag ik iets als vuur, omgeven door een stralende 
gloed. 28 Zoals de boog die bij regen verschijnt in de wolken, zo zag die gloed eruit. Dit was 
de aanblik van de stralende verschijning van de HEER, en toen ik dit alles zag, wierp ik me 
voorover op de grond. Ik hoorde een stem  

 
2e Lezing Mattheüs 24: 36-39 

36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse 
engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, 
zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed 
alleen maar bezig was met eten drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag 
waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat 
die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.  

 
Zingen Psalm 134 

1 Gij dienaars aan den Heer gewijd, 
zegent zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegent zijn naam ook in de nacht. 
 
2 Die in het huis des Heren zijt, 
zegent zijn naam en majesteit, 
zingt tot zijn eer met luider stem 
en heft uw handen op naar Hem. 
 
3 Uit Sion, aan den Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is 't die u bij name riep. 
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PREEK 
Visioen wordt op de voet gevolgd… 
 
Zingen Psalm 18: 2 en 3 

2 Met banden van de dood was ik omgeven, 
dood en verderf verstikten mij het leven; 
toen zocht ik in mijn angst Gods aangezicht. 
Hij hoorde mij van waar Hij woont in 't licht. 
Toen werd God toornig en de landen dreunden, 
de bergen daverden, de aarde kreunde. 
Gods adem rookte, zijn verbolgen mond 
ontstak een vuur, dat onverhoeds verslond. 
 
3 Hij daalde neer in wind en wilde luister, 
rondom zijn voeten woelden storm en duister. 
Hij zweefde op een cherub en Hij vloog 
op vleuglen van de stormwind van omhoog, 
het duister als een mantel omgeslagen, 
door waatren en door wolken voortgedragen. 
Hij zond een hagelstormen bliksemlicht 
als boden voor zijn blinkend aangezicht. 

 
inzameling van de gaven 
 
Orgel  
 
Dankgebed 
 
Zingen Gezang 114 

1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 
een nieuwe aard' ontstond 
om het geheim des levens te beseffen, 
niet meer in zee gegrond. 
Ik zag een stad verblindend naderkomen, 
een middelpunt van feest, 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
vanouds moet zijn geweest. 
 
2 Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar heldre ogen staat een vrede 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen, 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 
 
3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
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houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 

 
Zegen 


