
 

Liturgie 1 juni 2020 ~ TWEEDE PINKSTERDAG 

’S MORGENS 09.30U |  ds. W.F. ’t Hart | Ezechiël 37: 1-14 | Ezechiël 37: 1-14 

 

• Psalm 104: 15 

• Psalm 104: 16 

• Psalm 119: 3-9-17 

• Psalm 143: 7-10 

• Psalm 25: 2-6 

Schriftlezing: 

• Ezechiël 37: 1-14 

Tekst: 

• Ezechiël 37: 1-14 
    

Vragen n.a.v. Ezechiël 37: 1-14 ~ HHG Tholen ~ 01-06-2020, 09.30u 

Voor de kinderen 

1. Wat staat er voor de Knesset? 

2. Wat staat daar precies op? 

3. Hoe heet de profeet die dit te zien krijgt? 

4. Wat vind je van het visioen dat Ezechiël krijgt? 

5. Wat is een visioen? 

6. Welke verschillende betekenissen heeft dit visioen? 

7. Wat vond je het moeilijkste van de preek? 

8. Ben jij een levende christen? 

 

Voor de jongeren en de ouderen 

1. In hoeverre heeft dit gedeelte met Pinksteren te maken? 

2. Welke betekenislagen heeft dit visioen en in hoeverre is deze profetie al ten volle vervuld? 

3. Wat vind je ervan dat Ezechiël deze beelden te zien krijgt? 

4. Wat zeggen deze beelden over: 

a. Israël? 

b. Het werk van de Heilige Geest? 

c. De bekering van de heidenen? 

d. Jou? 

5. In hoeverre besef je dat er veel overeenkomst is tussen een kerkdienst en het beeld dat 

Ezechiël te zien kreeg? Wat doet dat met jou? 

6. Stel: vanmorgen kwam je erachter dat je voor God behoort bij de dode beenderen. Wat ga je 

dan doen? 

7. Stel: vanmorgen kwam je erachter dat je voor God behoort bij de levenloze mensen. Wat ga 

je dan doen? 

8. Stel: vanmorgen kwam je erachter dat je voor God behoort bij de levenden. Wat ga je dan 

doen? 

9. Wat is je het meest bijgebleven van deze drie Pinksterpreken? 

Liedsuggesties

• Psalm 104 

• Psalm 137 

• Psalm 84 

• Psalm 85 

• Psalm 126 

• Psalm 23 

Thema: De HEERE laat aan doden Zijn stem 
horen en zij leven 

 
1. De vallei vol dode beenderen 
2. De vallei vol levenloze mensen 
3. De vallei vol levenden 



 
 

• Psalm 33 

• Eens als de 

bazuinen klinken 

• Hef op uw hoofden, 

poorten wijd 

• Heere Jezus, om Uw 

woord zijn wij hier 

bijeengekomen

 

Citaat 

“Wanneer ik eens gestorven ben, 

– maar ik zal nimmer sterven – 

en iemand vindt mijn schedel dan, 

die alle licht moet derven; 

 

dan predikte die schedel nog: 

ik zie Hem zonder ogen, 

ik mis verstand, toch grijp ik Hem, 

zal eeuwig Hem verhogen. 

 

Ik heb geen lippen en geen tong, 

maar kus Hem, mag Hem loven 

met de belijders van Zijn Naam 

op aarde en hierboven. 

 

 

 

 

Ik, hard en dood, ben wonderbaar 

versmolten in Zijn liefde, 

want Hij ging uit naar Golgotha, 

waar ’t zwaarste leed Hem griefde. 

 

Ik ben hier ver van ’t Paradijs, 

op sombere dodenakker, 

toch leef ik ’t volle leven nu; 

Zijn liefde riep mij wakker. 

 

Ik ben een dorre schedel slechts, 

maar alles trilt van ’t leven, 

dat Zijne liefde wonderbaar, 

mij, arme, wilde geven. 

 

En alle leed is nu voorbij, 

omdat Hij, wreed geslagen, 

de vloek van zonde en van dood 



 
 
voor mij heeft weggedragen..”

Gedicht van dr. H.F. Kohlbrügge 

Tip  

https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/dff0f0fe298a6b50761a73b377b26e03 

Lied 
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