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Thema Het pad der wijsheid (Joodse mystiek) (Pnr.1263a)  Ezechiël 1 
Uitgesproken 28 februari 2010 in de oude N.H. Kerk te Zoetermeer 
 
U luistert naar :. Deze preek is eerder gehouden op 31 maart in het Open Hof te 
Kampen. In een serie van 18 leerdiensten over rabbijnse theologie. 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom 
 
Stil gebed 
 
Zingen Psalm 65: 1 

1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen  Psalm 65: 2 en 3 

2. Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 
 
3. Gij antwoordt met geduchte daden, 
Gij treedt voor ons in 't krijt. 
God van ons heil, Gij gaat te rade 
met uw gerechtigheid. 
O Gij vertrouwen aller landen 
die ver gelegen zijn, 
Gij houdt het oordeel in uw handen, 
de aard' is uw domein. 

 
Gebed  om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Ezechiël 1 

1 In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde der 
maand, toen ik te midden der ballingen aan de rivier de Kebar 
was, werd de hemel geopend en zag ik gezichten van Godswege. 
2 Op de vijfde der maand – het was het vijfde jaar der 
ballingschap van koning Jojakin – 3 kwam het woord des HEREN 
tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land der 
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Chaldeeën, aan de rivier de Kebar; de hand des HEREN was daar 
op hem.  
4 En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een 
zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans; 
daarbinnen, midden in het vuur, was wat er uitzag als blinkend 
metaal. 5 En in het midden daarvan was wat geleek op vier 
wezens; en dit was hun voorkomen: zij hadden de gedaante van 
een mens, 6 ieder had vier aangezichten en ieder van hen vier 
vleugels. 7 Wat hun benen aangaat, deze waren recht; en hun 
voetzolen waren als die van een kalf en fonkelden als gepolijst 
koper. 8 Onder hun vleugels waren mensenhanden aan hun vier 
zijden. En wat de aangezichten en de vleugels van die vier betreft, 
9 hun vleugels waren met elkander verbonden. Zij keerden zich 
niet om als zij gingen; zij gingen ieder recht voor zich uit. 10 En 
wat hun aangezichten betreft, die geleken bij alle vier ter 
rechterzijde op dat van een mens en dat van een leeuw; bij alle 
vier ter linkerzijde op dat van een rund; ook hadden alle vier het 
aangezicht van een arend. 11 Hun vleugels waren naar boven 
uitgespreid; ieder had er twee die met elkander verbonden waren; 
en twee bedekten hun lichaam. 12 En zij gingen ieder recht voor 
zich uit; waarheen de geest wilde gaan, gingen zij; zij keerden 
zich niet om als zij gingen. 13 En wat de gedaante der wezens 
betreft, hun aanblik was als die van brandende vuurkolen, als van 
fakkels – zich bewegend tussen de wezens; en het vuur glansde 
en bliksemen schoten daaruit. 14 De wezens snelden heen en 
weer als bliksemschichten.  
15 En ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de wezens, 
aan de voorzijde van alle vier, was een rad. 16 De aanblik en het 
maaksel van de raderen was als de schittering van een turkoois; 
zij hadden alle vier een zelfde vorm; hun aanblik en maaksel was, 
alsof er een rad was midden in een rad. 17 Als zij gingen, konden 
zij naar alle vier zijden gaan; zij keerden zich niet om als zij 
gingen. 18 Hun velgen waren hoog en ontzagwekkend; en bij alle 
vier waren deze velgen rondom vol ogen. 19 Als de wezens 
gingen, gingen de raderen naast hen; en als de wezens zich van 
de grond verhieven, verhieven zich ook de raderen. 20 Waarheen 
de geest wilde gaan, gingen zij – waarheen de geest wilde gaan; 
en de raderen verhieven zich tegelijk met hen; want de geest der 
wezens was ook in de raderen. 21 Als genen gingen, gingen 
dezen; als genen stilstonden, stonden dezen stil; als genen zich 
van de grond verhieven, verhieven zich de raderen tegelijk met 
hen, want de geest der wezens was ook in de raderen.  
22 Boven de hoofden der wezens was wat geleek op een 
uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, uitgespreid boven over 
hun hoofden. 23 En onder het uitspansel stonden hun vleugels 
recht naar elkander uitgestrekt; ieder had er twee, die van voren 
en van achteren zijn lichaam bedekten. 24 Als zij gingen, hoorde 
ik het geruis hunner vleugels als het gebruis van vele wateren, als 
de stem des Almachtigen: een dreunend geluid als van een leger; 
als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. 25 En een stem 
klonk van boven het uitspansel dat boven hun hoofden was; als zij 
stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. 26 Boven het 
uitspansel boven hun hoofden was wat er uitzag als lazuursteen, 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Het pad der wijsheid 

 3 van 5 

dat de vorm had van een troon; en daarboven, op hetgeen een 
troon geleek, een gedaante, die er uitzag als een mens. 27 En ik 
zag iets schitteren als metaal; vanaf wat op zijn lendenen leek 
naar boven als vuur omvat door een hulsel; en vanaf wat op zijn 
lendenen leek naar beneden, zag ik iets als vuur omgeven door 
een glans. 28 Zoals de aanblik is van de boog, die in de regentijd 
in de wolken verschijnt, zo was de aanblik van die omhullende 
glans. Aldus was het voorkomen der verschijning van de 
heerlijkheid des HEREN. Toen ik haar zag, viel ik op mijn 
aangezicht, en ik hoorde de stem van Een, die sprak. 
 

 
Zingen Lied 399: 1 

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 

 
Schriftlezing Kolossenzen 2: 16-23 

16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of 
op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, 17 dingen, 
die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de 
werkelijkheid van Christus is. 18 Laat niemand u de prijs doen 
missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde 
in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn 
vleselijk denken, 19 terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, 
waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en 
samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt.  
20 Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, 
waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden 
opleggen: 21 raak niet, smaak niet, roer niet aan; 22 dat alles zijn 
dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met 
voorschriften en leringen van mensen. 23 Dit toch is, al staat het 
in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn 
nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige 
waarde (en dient slechts) tot bevrediging van het vlees. 
 

Zingen Lied 399: 6 
6. Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen: 
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen 

 
Preek 
 
Zingen Psalm 29: 1, 5 en 6 

1. Gij die hoog verheven zijt, 
geeft den HERE heerlijkheid, 
geeft des HEREN naam de eer, 
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buigt u juichend voor Hem neer. 
Hoort de grote stem des HEREN, 
alles moet zich tot Hem keren. 
Machten, die het hoofd opsteken, 
worden stil als God gaat spreken. 
 
5. Tot in 't diepste van het bos 
maakt zijn stem de stammen los, 
plant de echo van het woord 
zich in dood en leven voort. 
Ja, zijn stem in storm en regen 
brengt ontzetting allerwegen. 
Maar die in zijn huis verkeren 
zingen luid de lof des HEREN. 
 
6. Boven 't bodemloos geweld 
heeft de HEER zijn troon gesteld. 
Hij die zetelt op de vloed, 
Koning zal Hij zijn voorgoed. 
Levenskracht zal Hij ons geven, 
ja, zijn volk zal Hij doen leven. 
Overvloedig deelt Hij mede 
voorspoed en geluk en vrede. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 90: 1 

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 

 
Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 487 

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
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3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen, 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt - 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 
Zegen 
 
 


