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Preek over Ezech. 37:3    Israëlzondag, 07/10/2018 

incl. voorbedegebed en gesprekspunten 
 

Thema: Zit daar nog leven in? [Gods beloften aan het Joodse volk] 
 
 

votum en groet 
  

beginlied Ps 84: 1, 3 (een dal geblakerd door de zon) 
  
mo 10 geboden + Sjema Deut. 5”6  

 
Ps. 86: 4, 5  

 
gebed 
 

L Ezechiël 36: 24-32 + Ezech. 37: 1-14  
  

NLB 610:1-6   (‘zo dor en doods’, bijbellied bij Ezech. 37) 
 

T Ezechiël. 37:3 
  
preek   

 
NLB 608 (De steppe zal bloeien) 

 
 
mi geloofsbelijdenis 

 
mi Ps. 33:8 

  
dankgebed en voorbeden [zie onderaan] 
 

collecte  
  

slotlied Ps. 133  
 

• eerst de eerste regel in het Hebreeuws ‘Hineh ma tov’, E&R nr. 206, 

canon, 2 groepen, 2x. 
Hineh ma tov uma na'im 

Shevet achim gam yachad  
Hineh ma tov uma na'im  
Shevet achim gam yachad  

 
Hineh ma tov 

Shevet achim gam yachad. 
Hineh ma tov 
Shevet achim gam yachad. 

• Ps 133:1,3 
 

zegen 
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Thema: Zit daar nog leven in? [Gods beloften voor het Joodse volk] 

 
DIA afb. menorah geheel 

Tegenover de ingang van de Knesset, het Israëlische parlementsgebouw, staat 
een 4,30 meter hoge menorah. 
Die menorah is geschonken door de Britse regering t.g.v. de 8e verjaardag van 

de staat Israël.  
In 29 voorstellingen wordt de geschiedenis van Israël verteld, van de aartsvaders 

tot de stichting van de moderne staat in 1948. 
 
Op de middenarm staan de holocaust en de opbouw van de jonge staat 

afgebeeld. 
En daarbóven: de profetie van Ezechiël. 

DIA afb. menorah detail 
Je ziet beenderen en skeletten die overeind komen wanneer de wind, de Geest 
(afgebeeld als een man met wapperende kleren), erover waait.  

 
Je voelt wel aan wat de bedoeling van de kunstenaar is: het leven in het land 

Israël laten zien als een opstanding uit de verschrikkingen van de Holocaust.  
Een begrijpelijke koppeling. Toen na de 2e WO een Amerikaanse officier het 

concentratiekamp Bergen-Belsen bezocht en daar al die graven en lijken zag, 
reageerde hij geschokt: ‘wat Ezechiël in de geest zag, zag ik in werkelijkheid’. 
 

Hoe kijk jij, hoe kijken wij als kerken in NL aan tegen dit visioen van Ezechiël? 
Is het een gedateerd visioen, dat alleen gaat over de terugkeer uit ballingschap? 

 
Is het Israël opgegaan in de christelijke kerk, die nu het ware geestelijke Israël 
is? Speelde het volkje Israël alleen een tijdelijke rol in Gods heilsplan?  

 
Of zegt dit visioen iets over Gods blijvende band met het volk van Abraham?  

 
DIA het schouwspel dat Ezechiël ziet 
Het is een macaber schouwspel wat Ezechiël in een visioen ziet. 

Op dit schilderij van Jip van Wijngaarden aangrijpend uitgebeeld. 
Je voelt iets wat Ezechiël gevoeld moet hebben. 

God neemt hem mee naar een bekende plek.  
Zes/zeven jaar geleden stond hij er ook, aan de rivier de Kebar, in een verlaten 
vallei.  

Dáár begon zijn taak. Toen kreeg hij een visioen van Gods glorie: het visioen van 
de raderen en wielen.  

Nu staat Ezechiël daar opnieuw.  
Geen visioen van glorie dit keer, maar van de hopeloze situatie van Gods volk in 
ballingschap.  

Toen een heilige plek, nu een onreine.  
Want de HEER toont hem een immense hoeveelheid totaal uitgedroogde 

mensenbotten. 
En waar zulke beenderen liggen, is het onrein zegt de wet van Mozes. Dat weet 
priester Ezechiël als geen ander. Hij huivert. 

 
DIA blanco 

Nog altijd is het goed begraven van doden iets waar Joden alles voor over 
hebben. Onbegraven blijven is een verschrikking.  
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ZAKA is een Israëlische vrijwilligersorganisatie die, als er een aanslag is geweest, 

op zoek gaat naar zelfs de allerlaatste restjes van een omgekomen slachtoffer, 
om die te kunnen laten begraven. 

 
Ezechiël krijgt in het visioen een rondleiding.  
Hij moet helemaal om dat dal heen wandelen.  

Dat massagraf van alle kanten bekijken. Hij moet alles goed in zich opnemen. De 
toestand van het volk Israel op waarde schatten. 

 
DIA goed kijken 
Daar begint het mee. 

Als het om het Joodse volk gaat, wil God dat wij goed kijken. 
Dat wij daar niet achteloos aan voorbij gaan.  

Dit volk koos God uit, toen Hij met Abraham op weg ging.  
Over de geschiedenis van dit volk gaat bijna heel de Bijbel. 
Van dit volk hebben we de Bijbel gekregen, het OT én het NT. 

Uit dit volk komt het heil naar ons toe: ‘Het heil is uit de Joden’, zei Jezus eens 
tegen een niet-Joodse vrouw.  

 
Toch heeft de kerk vaak geen oog gehad voor die bijzondere positie van het 

Joodse volk.  
De kerk creëerde zelf dalen vol slachtoffers, gedood tijdens pogroms. 
De kerk vond het hun eigen schuld: Gods vloek rustte op de Joden. Ze waren 

‘Godmoordenaars’, verdreven onder de volken, God zou ze nooit meer een 
rustplaats gunnen.   

Inquisitie, pogroms en Holocaust vonden op ons continent plaats, kerkelijke 
voormannen zeiden soms verschrikkelijke dingen over de Joden. 
Kerk, loopt eens wat rondjes om al die plekken, om al dat antisemitisme,  zie 

wat wij de kinderen van Abraham hebben aangedaan in naam van het christelijk 
geloof. Er kleeft bloed aan onze handen… 

 
Joden die Jeshua als hun Messias erkennen, stuitten op onbegrip van hun 
volksgenoten. Hoe kun je dat doen? Zijn niet die christenen steeds uit geweest 

op onze ondergang? 
 

DIA fase 1 in Gods belofte: botten in beweging, met vlees overtrokken 
De HEER stelt Ezechiël een vraag: mensenkind, (= ‘sterveling’), kunnen deze 
dorre botten herleven? 

Een directe vraag. En een gesloten vraag.  
Het is ‘ja’ óf ‘nee’. 

 
Op zich al spannend genoeg, dat die vraag gesteld wordt.  
Je gaat toch niet vragen naar iets wat niet kan? 

 
Ezechiël legt de vraag terug bij God.  

De God die zich aan Abraham bekendmaakte als de Almachtige: toen er geen 
sprankje hoop meer was op een eigen kind van Sara.  
Toen haar moederschoot dor en doods was. Maar juist toen zei God: ‘zou voor de 

HEER iets te wonderlijk zijn?’ 
 

Mensenkind: profeteer tegen deze beenderen… 
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Ezechiël had vaak geprofeteerd tegen mensen, nu moet hij dat doen 

tegen dorre botten… 
 

En wat moet Hij zeggen?  
‘Botten, luister! Schedels, doe je oren open!’ 
 

Met alle respect, is dat geen dwaas commando? 
 

Maar Ezechiël moet dan ook spreken namens de levende God! 
 
Dan gebeurt het… Die massa knekels, wervels, botten, schedels, komen in 

beweging…wandelende botten. 
Voor de ogen van Ezechiël speelt het zich af.  

Skeletten worden compleet.  
En op die skeletten komen weefsels, spieren, vlees, vel. 
 

Maar dán wordt de film die Ezechiël voor z’n ogen ziet op pauze gezet.  
Een adempauze.  

De Almachtige haalt Adem. 
 

Precies zoals in het begin. Bij de schepping van Adam. 
Toen God Adam de levensadem inblies. En hij een levend mens werd. 
 

En dan komen die lichamen tot leven, gaan rechtop staan, een grote 
menigte! 

 
*.* 
 

Wat vertelt ons dit visioen van Ezechiël? 
Is het een voorproefje van Pasen? En het geloof van de lichamelijke opstanding 

op de jongste dag?  
Zeker, op grond van Pasen verwacht de christelijke kerk  dat de Geest eens zal 
komen en leven zal blazen in allen die ontslapen zijn.  

 
Moet je dit lezen als een levende illustratie van de wedergeboorte door de Heilige 

Geest?  
Ook dat kan. In de eerste verzen van Efeziërs 2 staat: wij zijn dood door onze 
zonden. Wij zijn als die knekels en verdorde botten. Onze hoop is vervlogen.  

Maar dan komt de Geest, de Adem van God, Hij doet ons geestelijk opnieuw 
geboren worden.  

  
Een voorproefje van Pasen, een illustratie van de wedergeboorte door de Geest. 
Maar de eerste betekenis mogen we niet vergeten.   

Het massagraf heet Babel, dát is het land waar ‘alle hoop is vervlogen’. 
Ezechiël maakte in z’n eigen tijd mee, die schokkende gebeurtenis: de 

vernietiging van Jeruzalem. 
Nebukadnessar kende geen genade. Hij stak Jeruzalem en de tempel in brand, 
voerde ook de rest van de bevolking in ballingschap. (Ezechiel was eerder al, bij 

de eerste deportatie, meegenomen.)  
 

In Babel sterft de hoop van Gods volk.  
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Maar als niemand meer durft hopen, moet Ezechiël profeteren.  

 
DIA reden van hoop is niet het volk, maar Gods trouw aan Abraham  

En dat is niet om iets van het volk.  
Maar om de trouw die God beloofde aan Abraham.  
God zegt in Ezech. 36: ‘Ik doe het niet om jullie maar om Mij zelf.’ 

 
En dus moet Ezechiël het woord van de HEER overbrengen:  

“Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je 
graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen.  
13 Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben als ik je 

graven open en jullie uit je graven laat komen.” 
 

‘Mijn volk’ , zo was het, zo is het, zo blijft het.  
Ook door het oordeel van de ballingschap heen.  
Ook na schokkend veel ontrouw van de kant van Gods volk. 

In Ezechiël 16:2 zegt God: ‘Mensenkind, je moet Jeruzalem haar gruwelijke 
gedrag voor de voeten werpen.’ 

Waarom liet je mij in de steek? Waarom bedroog je mij?  
 

Maar weet je hoe dat hoofdstuk eindigt?  
60 Toch zal ik aan dat verbond blijven denken, het verbond dat ik met je 
gesloten heb in de dagen dat je nog jong was.  

Daarom zal ik nu een verbond met je sluiten dat eeuwig zal duren. 
 

Jeremia, zegt ‘t zo (Jer. 31:35) 
35Dit zegt de HEER, 
die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag, 

de maan en sterren als de lichten voor de nacht, 
die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, 

wiens naam is HEER van de hemelse machten: 
36Pas als deze orde ophoudt te bestaan 
– spreekt de HEER – 

bestaat ook Israël niet meer, 
is het niet meer voor altijd mijn volk. 

 
God blijft zeggen: ‘mijn volk’.  
Want zichzelf verloochenen kan Hij niet. 

 
Paulus zegt tegen christenen uit de heidenen in Rome:  

Zij [de Joden] zijn Gods vijanden geworden [hij bedoelt de afwijzing van het 
evangelie] opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd, maar God blijft 
hen liefhebben omdat Hij de aartsvaders heeft uitgekozen (Rom. 11:28). De 

genade die God schenkt, neemt Hij nooit terug, wanneer Hij iemand roept maakt 
Hij dat niet ongedaan (Rom. 11:29). 

 
DIA het Joodse volk bestaat nog altijd: teken van Gods trouw! 
En daarom is het bestaan van het Joodse volk, in een eigen land,  een teken van 

Gods trouw.   
Voor een opgejaagd volk een plek onder de zon.  

 
Op de berg Karmel ligt een steen waarop staat:  
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Israël is a living sign in world history, that God lives and that His Word is yes and 

amen’. 
(Israël is een levend teken in de wereldgeschiedenis, dat God leeft en dat zijn 

Woord ja en amen is’) 
 
Dus ja, het was een goed idee van die kunstenaar om op die grote menorah het 

visioen uit Ezechiël 37 uit te beelden, als hoopvol teken, een paar jaar na de 
holocaust, een paar jaar na de stichting van de staat Israel.   

 
Dat ze er nog zijn – Joden, dat de volken zich verbazen en de HEER erkennen! 
zegt Ezechiël.  

Zullen ook wij dat doen – christenen uit de heidenvolken? 
God prijzen dat dit volkje nog altijd bestaat, dankzij Gods trouw aan Abraham? 

 
In de GKv is over het algemeen weinig gevoel van verbondenheid met het Joodse 
volk.  

Dat is niet terecht, omdat de verbondenheid van christenen uit de heidenvolken 
met het Joodse volk een feit is.  

Want christenen uit de heidenen zijn op de edele olijf gepland. 
Niet wij dragen de wortel, de wortel draagt ons.  

Verbeeld je niks, zegt Paulus tegen heidenchristenen in Rome, die de band met 
het Joodse volk dreigen door te snijden.  
  

Zaag niet de tak af waar je zelf op zit. 
 

Wat ik van Ezechiël leer is dit: zonder hoop voor Israël geen hoop voor de kerk. 
Want als God niet trouw blijft aan zijn belofte aan Abraham, hadden wij geen 
been om op te staan.  

Dan zou er ook voor ons geen hoop zijn. 
 

Paulus zegt in Romeinen 11 
15 Als God de wereld met zich heeft verzoend toen hij hen (de Joden) verwierp 
[nl. toen ze het goede nieuws van Jezus Christus afwezen], wat zal hij dan, 

wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweegbrengen dan hun opstanding 
uit de dood? 

 
DIA fase 2 in Gods belofte: de Geest blaast nieuw leven in 
En juist dat aanvaarden, díe ‘opstanding uit de dood’ ziet Ezechiël in het visioen.   

Want er is meer nodig dan alleen een terugkeer naar het oude land - de Alijah – 
zoals Joden dat noemen. 

Er is meer nodig dan het wapperen van Israëlische vlaggen op nationale 
feestdagen in de straten van Jeruzalem en Tel Aviv. 
 

In het visioen van Ezechiël zit een diepere laag.  
 

Die adempauze in het visioen van Ezechiël valt op. 
Wel de botten herenigd, met spieren en vlees overtrokken, strak in het vel. Maar 
dat is nog niet tot léven komen. 

 
Kunnen deze lichamen tot léven komen? 

Ja, als de Almachtige met zijn Geest gaat blazen.  
Alleen dan! Als God grote dingen gaat doen. 
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Als de God van Abraham tot leven wekt door de Zoon van Abraham, Jeshua ha 

Masiach, Jezus de Messias, gekomen allereerst voor Gods eigen volk.  
Doden kunnen alleen tot leven komen, als ze met Christus sterven aan zichzelf, 

sterven aan het kwaad in hun hart.  
En mét Christus worden opgewekt. Leven door en met Hem. 
Leven door zijn Geest.   

  
Dat is ook voor elke Israeli nodig, elke Jood buiten Israel. 

Jezus zei dat tegen Nicodemus, die beroemde leraar van Israël, die veilig en wel 
in het beloofde land woonde.  
En dacht dat hij in één soepele beweging ook wel het koninkrijk van God zou 

binnengaan: Nee! Jij moet opnieuw geboren worden door de Heilige Geest.  
  

Zoals je bent, Nicodemus, zal het niet gaan.  
Die komt keihard binnen. 
Nicodemus moet een rondje lopen rond zichzelf, zien dat hij zelf dor is.  

Dat níeuw leven nodig is. Een nieuwe beademing door Gods Geest.  
 

Daarom steunt Yachad het werk van de verspreiding van het goede nieuws van 
Jezus Christus onder het Joodse volk.  

Alleen door Jezus sterf je aan je zonden, sta je op in een nieuw leven.  
En Yachad ervaart het als een voorrecht om dat juist te mogen zeggen tegen 
Joodse mensen. Via ondersteuning van messiasbelijdende voorgangers en 

bijbeluitgevers.  
 

Dat is moeilijk werk. Belast met die enorme geschiedenis van antisemitisme, ook 
door de christelijke kerk.  
Het lijkt zo vaak ploegen op de rotsen. 

 
Is het mogelijk, dat zij herleven? Heer, U weet het! 

 
Ja, het ís mogelijk! 
Het aantal messiasbelijdende Joden in Israël en daarbuiten groeit.  

Aan de vooravond van de Zesdaagse Oorlog (in 1967) waren het er misschien 
maar zo’n 250.  

Aan het eind van de jaren tachtig 10x zo veel.  
Rond de eeuwwisseling, door de komst van christelijke Joods-Russische 
immigranten, werden het 5000.  

En vandaag zijn er in Israel meer dan vijftig huisgemeenten, met samen 18.000 
messiasbelijdende Joden. 

 
Een paar mogelijkheden, waarmee u en jij heel praktisch iets kan betekenen: 

- er zijn messiasbelijdende Joden in de GKv, ze voelen zich vaak alleen 

staan, onbegrepen. Weet jij van hun bestaan? 
- bid voor messiasbelijdende gemeenten om staande te blijven, ze zijn klein 

en kwetsbaar, en worden soms vijandig bejegend. 
- wij hebben het evangelie van hen gekregen, u kunt projecten steunen als 

‘israelendebijbel’ (zie hun website) om de Bijbel aan het Joodse volk terug 

te geven;  
- Jonge Israeli’s gaan na de vervulling van de verplichte militaire dienst 

bijna zonder uitzondering een wereldreis maken. Er is een organisatie 
actief die coördinerend optreedt: HIT = Hosting Israeli Travellers (zie 
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website en op YouTube filmpje met Omri Jaakobovich, de oprichter van 

deze organisatie), die op deze manier de Heer Jezus heeft leren kennen. 
Ook in Nederland zoekt hij christelijke gastadressen waar een jonge Israeli 

over ons geloof in Jezus mag horen. 
- Steun en bidt voor organisaties als Yachad en Stichting Steun 

Messiasbelijdende Joden, die contacten onderhouden met voorgangers en 

uitgeverijen in Israël. 
 

DIA Notendop 
Kerk, zie je wel?  
Er is leven voor het dorre Israël! 

 
 

 
 
 

 
Gebed met voorbeden  

 
Danken voor de feiten:  

 
Wij zijn geënt op de oude stam Israël, dus hecht verbonden met onze 
messiasbelijdende broers en zussen. 

De toekomst van Israël is onze toekomst geworden. 
De Verlosser, de Messias van Israël is onze Messias geworden. 

De Heilige Schriften van Israël zijn onze Heilige Schriften geworden. 
De Hoop van Israël is onze hoop geworden. 
Het verbond met Abraham mocht óns verbond geworden. 

 
Gebed tegen herlevend antisemitisme. 

 
Bidden voor groot deel van het Joodse volk dat zich seculier noemt.  
Voor het toenemend aantal orthodoxe joden die Jezus niet als Messias kennen, 

dat het tot een echte kennismaking met de Messias van het Joodse volk mag 
komen.  

 
Bidden voor de Messiaanse beweging in Israël en buiten Israël. 
Toerusting, discipelschapstraining, hun erediensten en geloofsopbouw. 

 
Bidden voor de contacten in Israël: de gemeente van David Zadok, de gemeente 

van Jojakim Figueras. Het bijbelorganistaite van Victor Kalisher. 
De echtgenote van ds Anhony Simon, nu ze verder nadat haar man vorig jaar 
verongelukte. Haar zoon, die het werk van zijn vader wil voortzetten. 

Gemeenten en voorgangers met wie contacten zijn. 
 

Bidden voor organisaties die messiaanse Joden steunen, en werken aan 
verspreiding van Bijbels, OT en NT, als evangelie van Jezus Christus.  
Bijbels met bijv. gemarkeerd teksten die in het OT gaan over de beloofde 

Redder. Joden die NT niet kennen, mogen Jezus in OT al beloofd zien. 
 

Het werk van Centrum Israël Studies, waarvoor nu drs. Albert Groothedde is 
aangesteld in Jeruzalem als consulent, om contacten te onderhouden en te 
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leggen. Zegen hem, zijn vrouw Martha en hun gezin, bij het ingroeien in dit 

werk.  
 

Zegen de deputaten kerk en Israël van de CGK, waar Yachad mee samenwerkt. 
En Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, vanuit hervormde kringen binnen 
PKN; het werk van het Isaac da Costa fonds binnen de Gereformeerde 

Gemeenten. 
 

Voorbede voor de diaconale projecten van de stichting Christenen voor Israël.  
 
Geef wijsheid en inzicht bij het verstaan van de Schriften, ook als onder 

christenen over Israël en het Joodse volk verschillende standpunten worden 
ingenomen. 

 
Werk van Asaf Pelled in Amsterdam onder Joodse volksgenoten. 
Project HIT van Hosting Israëli Travallers…  

 
In het land Israël dreigt het geweld rond de Gazastrook steeds weer te 

escaleren. Ook rond Syrië en Iran blijft het onverminderd spannend. Vrede is ver 
weg. Om soms moedeloos van te worden. 

Geef alstublieft vrede HEER. 
 
Bidden om gerechtigheid ook voor Palestijnen, om wijs en rechtvaardig bestuur. 

  
 

Stellingen, gesprekspunten 
 

1. Wat denk jij dat de boodschap van Ezechiël 37:1-14 voor ons vandaag is? 

 
2. Ezechiël 37 kan je zien als een plastische uitbeelding van het geschenk 

van wedergeboorte: Gods Geest die nieuw leven blaast in mensen die 
dood zijn door eigen zonden. Maar de eerste betekenis is: Gods belofte 
van nieuw leven aan zijn eigen volk Israël. Vind jij dat dit ook vandaag 

geldt? Hoe kun je daar invulling aan geven?  
 

3. Het visioen van Ezechiël 37 staat afgebeeld als één van de taferelen op 
een grote Menorah tegenover het parlementsgebouw de Knesset in 
Jeruzalem. Mag je de stichting van de staat Israël, dit jaar 70 jaar 

geleden, zien als een vervulling van de profetie van Ezechiël 37? Waarom 
wel/niet? 

 
4. Ezechiël moet aandachtig het ‘massagraf’ in zich opnemen, door er om 

heen te lopen, ermee geconfronteerd te worden. Hebben wij oog voor het 

Joodse volk, of kijken we ‘weg’? 
 

5. God wil aan de volken tonen wie Hij is, door zijn volk Israël niet ten onder 
te laten gaan, maar in een uitzichtloze situatie hoop te bieden. Wat zien 
wij, christenen uit de volken, van Gods handelen met het Joodse volk? 

   
6. Stelling: zonder de hoop voor Israël geen hoop voor de kerk. 
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7. God noemt Israël ‘mijn volk’, was dat alleen tijdelijk, of geldt dat ook 

vandaag? Vgl. Rom. 11:1 (God heeft zijn volk niet verstoten). Zie ook 
Jeremia 31:35-36.  

 

8. Vind je het belangrijk als GKv een organisatie als Yachad te hebben? (zie 
website van www.yachad.nl). 

 


