(Ezechiël 37:4)

Ezechiël werd naar de Israëlieten
gezonden die slaven in Babylon waren.
God bracht Ezechiël naar het dal van dorre
beenderen en legde het gezicht uit:
“Mensenkind, deze beenderen zijn het
gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen: Onze
beenderen zijn verdord en onze hoop is
vervlogen; het is met ons gedaan”
(Ezechiël 37:11).
Het waren slaven. Zij waren ver van
thuis. De hoop hadden zij verloren. Zij
voelden zich als droge botten. Heb jij je

ooit als een stapel dode botten gevoeld?
Begrijp je hoe de Israëlieten zich voelden?
De zwarte slaven in Amerika begrepen het
wel.
Gods boodschap is een boodschap van
hoop. Door de kracht van Zijn Woord
kunnen zelfs droge botten herleven! Door
de kracht van Zijn Geest staan mensen op
uit het graf!
Ezechiël beschrijft zijn ervaring:
“De hand des HEREN kwam op mij, en
de HERE voerde mij in de geest naar
buiten en zette mij neer in een dal; dat
was vol beenderen. Hij deed mij daar aan
alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen
in grote menigte door het dal verspreid,
en zie, zij waren zeer dor. En Hij zeide tot
mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen
herleven? En ik zeide: Here HERE, Gij
weet het” (Ezechiël 37:1 t/m 3).
Misschien hadden wij gezegd: “Zeker
niet! Droge botten zijn dood en blijven
dood!”
Maar Ezechiël was voorzichtig: “Heer,
U weet het.”

Toen gaf God Ezechiël een vreemde
opdracht: “Profeteer over deze beenderen
en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort
het woord des HEREN” (Ezechiël 37:4).
God kon leven rechtstreeks aan die
botten geven, maar Zijn levengevende
boodschap werd door een mens
gesproken.
“Zo zegt de Here HERE tot deze
beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij
zult herleven; Ik zal spieren op u leggen,
vlees op u doen komen, u met een huid
overtrekken en geest in u brengen, zodat
gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de
HERE ben” (Ezechiël 37:5, 6).
Om een woordspeling in dit hoofdstuk
te waarderen, moet men weten dat in het
Hebreeuws men hetzelfde woord gebruikt
voor adem, geest en wind. De vertaling
wordt vanuit het verband bepaald. Soms
gaat er bij het vertalen een dubbele
betekenis verloren. Onthoudt dit terwijl
het verhaal zich ontvouwt.
“Ik nu profeteerde zoals mij bevolen
was, en zodra ik profeteerde, ontstond er

een geruis, en zie, een beweging, en de
beenderen voegden zich aaneen zoals zij
bij elkander behoorden; ik zag toe, en zie,
er kwamen spieren op, en vlees, en er
trok een huid overheen; maar geest was
er nog niet in hen” (Ezechiël 37:7, 8).
Gods woord is krachtig. Droge botten
werden hersteld tot volledige menselijke
vorm, maar welke waarde heeft een
materiële mens zonder adem, zonder
geest, zonder leven? De atheistische
bewering dat materie de enige realiteit is,
geeft geen afdoende verklaring voor de
mens. “Het lichaam zonder geest is dood”
(Jacobus 2:26).
Ezechiël krijgt nog een bevel:
“Profeteer tot de geest, profeteer,
mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt
de Here HERE: kom van de vier
windstreken, o geest, en blaas in deze
gedoden, zodat zij herleven” (Ezechiël
37:9). Bedenk dat in het Hebreeuws het
woord voor adem, wind en geest hetzelfde
is. Ezechiël spreekt nu niet aan de botten.

Hij vraag de Geest om aan de doden leven
te geven.
“Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo
zegt de Here HERE: zie, Ik open uw
graven en zal u uit uw graven doen
opkomen, o mijn volk, en u brengen naar
het land Israëls. En gij zult weten, dat Ik
de HERE ben, wanneer Ik uw graven open
en u uit uw graven doe opkomen, o mijn
volk. Ik zal mijn Geest in u geven, zodat
gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw
land; en gij zult weten, dat Ik, de HERE,
het gesproken en gedaan heb, luidt het
woord des HEREN” (Ezechiël 37:12 t/m
14).
Door God wordt het leven zowel
geschonken als in stand gehouden.
“Indien Hij zijn aandacht op hem richtte,
zijn geest en zijn adem tot Zich terugnam,
dan zou al wat leeft tegelijk de geest
geven, en de mens zou wederkeren tot
stof” (Job 34:14, 15).
“Toen profeteerde ik, zoals Hij mij
bevolen had; en de geest kwam in hen en
zij herleefden en gingen op hun voeten

staan, een geweldig groot leger” (Ezechiël
37:10).
Het woord van God werd aan een dal
vol droge botten verkondigd en het
resultaat was “een geweldig groot leger”.
Onderschat de kracht van Gods woord
niet!
Dan volgt een profetie over het
Messiaanse rijk. Er zouden twee
gebeurtenissen plaatsvinden. God zou de
Israëlieten als één volk naar hun
vaderland terugbrengen. Een heilige natie
zou ontstaan met de Messias als haar
eeuwige Koning.
De Israëlieten zouden naar hun
vaderland terugkeren.
In die tijd waren zowel de noordelijke
als de zuidelijke koninkrijken door
vijanden veroverd en het volk was als
slaven onder de natiën verspreid.
God beloofde dat zijn volk zou worden
herenigd: “Zie, Ik haal de Israëlieten weg
uit de volken naar wier gebied zij gegaan
zijn; Ik zal hen van alle kanten

bijeenverzamelen en hen naar hun land
brengen. En Ik zal hen tot één volk maken
in het land, op de bergen Israëls, en één
koning zal over hen allen koning zijn; niet
langer zullen zij twee volken zijn en niet
langer verdeeld in twee koninkrijken”
(Ezechiël 37:21, 22).
Het volk van de Messias zou een
heilige natie zijn.
“Niet langer zullen zij zich
verontreinigen met hun afgoden, hun
gruwelen en al hun overtredingen, maar Ik
zal hen verlossen van alle afvalligheid
waarmee zij gezondigd hebben, en hen
reinigen, zodat zij Mij tot een volk zullen
zijn en Ik hun tot een God zal zijn. En mijn
knecht David zal koning over hen wezen;
één herder zal er voor hen allen zijn. Zij
zullen naar mijn verordeningen wandelen
en naarstig mijn inzettingen onderhouden”
(Ezechiël 37:23). Het volk van de Messias
zou uitsluitend bestaan uit mensen die
God werkelijk dienen en van de zonde zijn
gereinigd.

Paulus past deze profetie op
christenen toe: “Welke
gemeenschappelijke grondslag heeft de
tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn
de tempel van de levende God, gelijk God
gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen
en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij
zullen mijn volk zijn” (2 Korintiërs 6:16).
De hogepriester Kajafas profeteerde
dat Jezus voor het volk zou sterven en dat
de verstrooide kinderen van God door
Hem zouden worden bijeengebracht:
“Doch dit zeide hij niet uit zichzelf, maar
als hogepriester van dat jaar profeteerde
hij, dat Jezus zou sterven voor het volk,
en niet alleen voor het volk, maar om ook
de verstrooide kinderen Gods bijeen te
vergaderen” (Johannes 11:51, 52).
Verwijzende naar het niet-joodse volk
dat in Hem zou gelovigen, zei Jezus: “Nog
andere schapen heb Ik, die niet van deze
stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij
zullen naar mijn stem horen en het zal
worden één kudde, één herder” (Johannes
10:16).

Wij lezen verder in Ezechiël: “En mijn
knecht David zal koning over hen wezen;
één herder zal er voor hen allen zijn. Zij
zullen naar mijn verordeningen wandelen
en naarstig mijn inzettingen onderhouden.
Zij zullen wonen in het land dat Ik aan
mijn knecht Jakob gegeven heb en waarin
hun vaders gewoond hebben; ja, zij zullen
daarin wonen, zij, hun kinderen en hun
kindskinderen, tot in eeuwigheid, en mijn
knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst
zijn” (Ezechiël 37:23, 24).
Het beloofde land, waar de gelovigen
voor altijd zullen wonen, wordt
gesymboliseerd door het land dat aan
Jacob werd gegeven. “Wij verwachten
echter naar zijn belofte nieuwe hemelen
en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid
woont” (2 Petrus 3:13).
De eeuwige Koning is Christus, de
zoon van David: “Maar van de Zoon: Uw
troon, o God, is in alle eeuwigheid en de
scepter der rechtmatigheid is de scepter
van zijn koningschap” (Hebreeën 1:8).
“Het koningschap over de wereld is

gekomen aan onze Here en aan zijn
Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot
in alle eeuwigheden (Openbaring 11:15).
Ezechiël 37 eindigt met een belofte
van een eeuwig verbond en een eeuwig
heiligdom: “Ik zal met hen een verbond
des vredes sluiten, een eeuwig verbond
met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats
geven, hen vermeerderen en mijn
heiligdom voor eeuwig te midden van hen
stellen. Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal
hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot
een volk zijn. En de volken zullen weten,
dat Ik, de HERE, het ben die Israël heilig,
doordat mijn heiligdom voor eeuwig te
midden van hen staat” (Ezechiël 37:26
t/m 28).
Dit eeuwige heiligdom kan niet de
tempel te Jeruzalem zijn. God heeft die
tempel laten vernietigen. Jezus legde de
vrouw bij de put uit dat mensen onder Zijn
koningschap niet langer in een fysieke
tempel zouden aanbidden, maar in Geest
en waarheid (Johannes 4:21 t/m 24).

Gods heiligdom, Gods heilige tempel,
is “te midden” van ons, in ons hart. Wij
worden gereinigd door het bloed van het
eeuwige verbond: “De God nu des vredes,
die onze Here Jezus, de grote herder der
schapen door het bloed van een eeuwig
verbond heeft teruggebracht uit de doden,
bevestige u in alle goed, om zijn wil te
doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn
ogen welbehagelijk is door Jezus Christus.
Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid.
Amen” (Hebreeën 13:20, 21).
“Gij dorre beenderen, hoort het woord
van de HEER!”
Wat betekent dit voor ons? Zijn wij
dorre beenderen? Zijn wij slaven?
Jezus heeft wat Joden beledigd toen
Hij zei dat Hij hen kon bevrijden: “Wij zijn
Abrahams nageslacht en zijn nooit
iemands slaven geweest; hoe zegt Gij
dan: gij zult vrij worden?” (Johannes
8:33). Hun bewering is belachelijk. Eerder
waren zij slaven in Babylon en zij stonden

onder Romeinse heerschappij! Wij mensen
geven onze verslaafdheden niet graag toe.
“Jezus antwoordde hun: Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de
zonde doet, is een slaaf der zonde”
(Johannes 8:34).
De zwarte slaven in Amerika wisten
dat zij slaven waren en verlangden naar
bevrijding. Denken wij dat wij vrij zijn
terwijl dat toch niet waar is? Zijn wij
slaven van de zonde? Hebben wij
bevrijding nodig?
Zonder Christus zijn wij dode botten.
Alleen het woord van God met Zijn Geest
kan ons eeuwig leven geven en ons als
een leger Gods doen opstaan.
Geloof in Jezus, bekeer u van uw
zonden, belijd Christus, laat u dopen en
uw dode, droge botten zullen 'opstaan om
in nieuwheid des levens te wandelen”
(Romeinen 6:4). Amen.
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