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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 92: 1 en 2
Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den HERE prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Openingstekst: Johannes 20: 21-22 

Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des HEREN 
 
 
 

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, 
zend Ik ook u. 
En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige 
Geest. 
 
Zingen: Joh. de Heer 132: 1, 3 en 6 
Heer! Ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort, keer op keer. 
Laat ook van die milde regen, 
dropp’len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp’len vallen ook op mij. 
 
Ga mij niet voorbij, o Herder, 
maak mij gans van zinden vrij. 
Vloeit de stroom van zegen verder, 
zegen and’ren, maar ook mij. 
Ja, ook mij, ja, ook mij, 
zegen and’ren, maar ook mij! 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Zingen: Gezang 237: 1, 2, 3 en 4 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons 
neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
 
 

Heil’ge Geest, wil niet voorbijgaan, 
Gij geeft blinden d’ogen weer! 
Wil, o wil, nu bij mij stilstaan, 
werk in mij met kracht, o Heer. 
Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door Uw kracht in mij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
 
 



Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
Schriftlezingen: - Genesis 2: 4-7 
                              - Ezechiël 37: 1-14 
 

Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 
 
 

4 Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Op 
de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte – 
5 er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel 
veldgewas opgekomen, want de HEERE God had het niet laten regenen op de 
aarde; en er was geen mens om de aardbodem te bewerken, 
6 maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem – 
7 toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de 
levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. 
 
1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar 
buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. 
2 Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de 
grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. 
3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik 
zei: Heere HEERE, Ú weet het! 
4 Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre 
beenderen, hoor het woord van de HEERE. 
5 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en 
u zult tot leven komen. 
6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, 
en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE 
ben. 
7 Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik 
profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij 
het bijbehorende been. 
8 En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid 
overheen, maar er was geen geest in hen. 
9 Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de 
geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in 
deze gedoden, zodat zij tot leven komen. 
10 Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij 
kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. 
11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van 
Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij 
zijn afgesneden! 



12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw 
graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u 
brengen in het land van Israël. 
13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw 
graven doe oprijzen, Mijn volk. 
14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land 
zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt 
de HEERE. 
 
Zingen: Psalm 146: 2 en 3 
Reken niet op mensenwaarde, 
want bij mensen is geen baat. 
Aarde wordt een mens tot aarde, 
als zijn adem uit hem gaat. 
Ligt niet alles wat hij wil 
met zijn laatste adem stil? 
 
Preek n.a.v. Ezechiël 37: 14 

       ‘Pasen en Pinksteren op 1 dag’ 
 
Zingen: Psalm 103: 1 en 5 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des 
HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem 
eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft 
geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil 
vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw 
leven 
verlost en kroont met 
goedertierenheid. 
 
Gebed 
 
Zingen: Kinderopwekking 31 
Door de kracht, door de kracht 
van de heilige Geest, 
door de kracht, door de kracht 
van de God die geneest. 
Die er is, die zal zijn 
en die is geweest. 
Vieren wij feest met elkaar. 
 

Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
 

 
 
 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met 
erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van 
Hem. 
Hij die ons zelf uit d' aarde heeft 
genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht 
gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn 
stem. 
 
 
 
 
 
Wij zingen halleluja 
en prijzen de Heer. 
Hij is het waard! 
 
 
 
 
 



Door de kracht, door de kracht 
van de heilige Geest, 
door de kracht, door de kracht 
van de God die geneest, 
die er is, die zal zijn 
en die is geweest 
vieren wij feest met elkaar. 
 
Als ik zing halleluja, 
dan prijs ik de Heer. 
Hij is het waard! 
 
Geloofsbelijd. Nicea-Constantinopel 
 
Zingen: Gezang 477 
Geest van hierboven, leer ons 
geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote  
dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan.  
Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan.  
Halleluja! 
 
 
Zegen 
 
Zingen: Gezang 249: 1 en 2 
Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 

Door de kracht, door de kracht 
van de heilige Geest, 
door de kracht, door de kracht 
van de God die geneest, 
die er is, die zal zijn 
en die is geweest 
vieren wij feest met elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat kan ons schaden, wat van U 
scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook 
lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht 
aanvaarden 
en onze koning zijn.  
Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn.  
Halleluja! 
 

 
 

 
Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 



 
 

Visioen van Ezechiël over het dal van beenderen 
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