
 

 
Liturgie zondagavond  5 februari 2023 
  
 
Voorganger: Ds. L. van Rikxvoort,  Alphen aan den Rijn 
Organist:       Cock  Zwaan 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm  97 : 1, 4 en 7   OB    (staande) 
 

1. God heerst als Opperheer; 
Dat elk Hem juichend eer'; 
Gij, aarde, zee en eiland, 
Verheugt u in uw Heiland. 
Hem dekt met majesteit 
Der wolken donkerheid; 
Hij vestigt Zijnen troon 
Op heil'ge rijksgeboôn, 
Vol recht en wijs beleid. 

 
    4. Dat ieder schaamrood zij, 
        Die, onbeschroomd en vrij, 
        Een beeld durft eer bewijzen 
        En nietig' afgoôn prijzen, 
        Den waren God ten hoon. 
        Knielt voor Hem, al gij goôn! 
        Zwicht voor den Opperheer; 
        Buigt u met ootmoed neer 
        Voor Zijn geduchten troon. 
 
    7. Gods vriend'lijk aangezicht, 
        Heeft vrolijkheid en licht 
        Voor all' oprechte harten, 
        Ten troost verspreid in smarten. 
        Juicht, vromen, om uw lot; 
        Verblijdt u steeds in God; 
        Roemt, roemt Zijn heiligheid; 
        Zo word' Zijn lof verbreid 
        Voor al dit heilgenot. 
 



 

 
We worden stil voor onze God 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 68 : 16 en 17   OB 
 
16. Gij koninkrijken, zingt Gods lof; 
      Heft psalmen op naar 't hemelhof, 
      Van ouds Zijn troon en woning; 
      Waar Hij, bekleed met eer en macht, 
      Zijn sterke stem verheft met kracht, 
      En heerst als Sions Koning. 
      Geeft sterkt' aan onzen God en HEER; 
      Hij heeft in Israël Zijn eer 
      En hoogheid willen tonen. 
      Erkent dien God; Hij is geducht; 
      Hij doet Zijn sterkte boven lucht 
      En boven wolken wonen. 
 
17. Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
      Uit Uw verheven heiligdom, 
      Aanbidd'lijk Opperwezen! 
     't Is Isrels God, die krachten geeft, 
      Van Wien het volk zijn sterkte heeft. 
      Looft God; elk moet Hem vrezen. 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen : Psalm 48 : 6  OB 
 
 6. Want deze God is onze God; 
      Hij is ons deel, ons zalig lot, 
      Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 
      Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 
 
 
 
Gebed 
 



 

Schriftlezing: Ezechiël 8 
 
Ezechiël 8 
1 Het gebeurde in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde 
van de maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda 
vóór mij zaten, dat daar de hand van de Heere HEERE op mij 
viel. 
2 Ik zag, en zie, een gedaante met een uiterlijk als van vuur: 
vanaf datgene wat er uitzag als Zijn heupen naar beneden toe, 
was vuur, en het deel vanaf Zijn heupen naar boven was als een 
glanzend uiterlijk, als de schittering van edelmetaal. 
3 Hij strekte iets uit met de vorm van een hand en pakte mij bij 
mijn hoofdhaar. Toen hief de Geest mij op tussen de aarde en de 
hemel en in visioenen van God bracht Hij mij naar Jeruzalem, 
naar de ingang van de poort van de binnenste voorhof die naar 
het noorden gekeerd is, waar zich de zetel van het afgodsbeeld 
van de na-ijver bevond, dat na-ijver oproept. 
4 En zie, daar was de heerlijkheid van de God van Israël, 
overeenkomstig de verschijning die ik in de vallei gezien had. 
5 Hij zei tegen mij: Mensenkind, sla toch uw ogen op in de 
richting van het noorden. Toen sloeg ik mijn ogen op in de 
richting van het noorden. En zie, ten noorden van de poort van 
het altaar stond in de ingang het afgodsbeeld van de na-ijver. 
6 Daarop zei Hij tegen mij: Mensenkind, ziet u wat zij doen? 
Grote gruweldaden, die het huis van Israël hier doet, zodat Ik 
ver wegga van Mijn heiligdom. En u zult nog meer grote 
gruweldaden zien. 
7 Toen bracht Hij mij bij de ingang van de voorhof. Ik zag, en 
zie, een gat in de muur. 
8 Daarop zei Hij tegen mij: Mensenkind, breek toch door de 
muur heen. Toen brak ik door de muur heen, en zie, er was een 
ingang. 
9 Toen zei Hij tegen mij: Ga naar binnen en zie de boosaardige 
gruweldaden die zij hier doen. 
10 Ik ging naar binnen en ik zag, en zie, alle vormen van 
kruipende dieren, afschuwelijke dieren en alle stinkgoden van 
het huis van Israël, helemaal in het rond in de muur gegrift. 
11 En zeventig mannen uit de oudsten van het huis van Israël 
stonden ervoor, terwijl Jaäzanja, de zoon van Safan, in hun 
midden stond, ieder met zijn wierookvat in zijn hand, terwijl 
een geurige wolk van reukwerk opsteeg. 



 

12 Daarop zei Hij tegen mij: Hebt u gezien, mensenkind, wat de 
oudsten van het huis van Israël in de duisternis doen, ieder in 
de kamer waar zijn afbeelding zich bevindt? Want zij zeggen: De 
HEERE ziet ons niet, de HEERE heeft het land verlaten. 
13 Verder zei Hij tegen mij: U zult nog meer grote gruweldaden 
zien die zij doen. 
14 Toen bracht Hij mij bij de ingang van de poort van het huis 
van de HEERE die aan de noordkant is, en zie, daar zaten 
vrouwen die de Tammuz beweenden. 
15 Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? U zult, 
opnieuw, nog grotere gruweldaden zien dan deze. 
16 Daarop bracht Hij mij naar de binnenste voorhof van het 
huis van de HEERE. En zie, bij de deur van de tempel van de 
HEERE, tussen de voorhal en het altaar, bevonden zich 
ongeveer vijfentwintig mannen, met hun rug naar de tempel van 
de HEERE en hun gezichten naar het oosten. Die bogen zich 
neer naar het oosten, voor de zon. 
17 Toen zei Hij tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? Is er 
iets geringer voor het huis van Juda dan deze gruweldaden hier 
te doen? Ja, zij vervullen het land met geweld. Steeds opnieuw 
verwekken zij Mij tot toorn. En zie, zij steken wijnranken in hun 
neus. 
18 Daarom zal ook Ik handelen in grimmigheid: Ik zal niemand 
ontzien en Ik zal geen medelijden hebben. Al roepen zij met 
luide stem ten aanhoren van Mij, toch zal Ik niet naar hen 
luisteren. 
 
                             
. 
 
Zingen: Psalm 115 : 1, 2 en 5  OB 
 
 

1. Niet ons, o HEER, niet ons, Uw naam alleen 
Zij, om Uw trouw en goedertierenheên, 
All' eer en roem gegeven. 
Waarom, o HEER, zou 't heidendom, met spot, 
Dan zeggen: "Waar, waar is toch nu hun God, 
Bij hen zo hoog verheven?" 
 

 



 

2.Nochtans is God het doel van onzen lof, 
   Hij, onze God, Hij woont in 't hemelhof, 
   En doet al Zijn behagen. 
   Hun afgoôn zijn van zilver en van goud; 
   Slechts mensenwerk, waaraan, zo snood als stout, 
   Gods eer wordt opgedragen. 
 
5. Maar, Israël, vertrouw gij op den HEER; 
    Hij is hun hulp, hun sterkt' en al hun eer, 
    Hun schild, dat nooit zal wijken. 
    Vertrouw op God, gij Arons nageslacht; 
    Hij is hun schild, hun hulp, die hun Zijn macht 
    Zo menigwerf deed blijken. 
 
Verkondiging 
 
Zingen : Lied 267      Weerklank 
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Inzameling gaven  
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Zingen : Lied 433        Weerklank 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zegen 
 
 
 


