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Inleiding Ezechiël 37 – Het Herstel van Israël in de Eindtijd 

Dit hoofdstuk spreekt over het herstel van Israël in de Eindtijd. De tekst spreekt niet over 

het gehele volk, maar over een uitverkoren deel. Dat zijn zij die zich bekeren en Gods Geest 

ontvangen v14. Zacharia noemt dat de Geest der genade en der smeekbeden (Zacharia 12:10 

en Ezechiël 36:26, 27). Dan zal de bedekking wordt weggenomen die hun zicht op Jezus 

Christus verduistert (2 Korinthe 3:13-18). Dit gelovige restant van Israël (Zacharia 13:9 

spreekt over een derde deel) zal de Messias verwelkomen, als hij wederkomt op de wolken 

(Zacharia 12:11): Dan zullen zij opkijken naar Mij, de doorboorde. Dat is het moment waarop 

Jezus Christus, de Messias, op de Olijfberg aankomt (Zacharia 14:4a), in het zicht van het 

oosten van Jeruzalem (Zacharia 14:4b, Grondtekst). 

Alleen het uitverkoren deel van Israël zal het Messiaanse Rijk mogen binnengaan. Daarna 

zal een bron ontsloten worden ter ontzondiging en reiniging (Zacharia 13:1) en zullen alle 

uiterlijke tekenen van zonde uit Kanaän verwijderd worden (Zacharia 13:2 / Ezechiël 37:23). 

Dan zal Jezus Christus (David, mijn knecht v25 enkelvoudig koning over hen worden, een 

eenhoofdig herder. Daarmee worden de twee Goddelijke ambten, koning en hogepriester, 

zoals die in het verleden in Israël bestonden, in één persoon verenigd, in de Messias 

(Zacharia 6: 12 en 13): Want Hij zal bezit nemen van zijn troon en daarop heersen. Ook zal Hij 

priester zijn op zijn troon en tussen die twee bedieningen zal harmonie bestaan. 

Het toekomstig herstel van de relatie tussen God en zijn volk zal door een nieuw verbond 

bezegeld worden dat het oude Sinaïtische verbond vervangt. Dit zogenaamde 

vredesverbond zal geen verbond tussen twee gelijkwaardige partners zijn, maar een 

eenzijdig verbond van God uit dat door Hem bewaakt zal worden (Ezechiël 36:9). 

Gezien de hopeloze toestand waarin het volk Israël in de tijd van Ezechiël verkeerde was 

een nationaal herstel een absurde gedachte. Vandaar dat de tekst scherpe contrasten 

neerlegt om vooral geen enkele twijfel over Gods voornemens over te laten. 

v1 De hand van Jahweh was op mij. Hij voerde mij weg door de Geest van Jahweh en 
zette mij in het midden van de vallei en die was vol beenderen. 

v2 Toen leidde Hij mij tussen hen heen en weer. En zie! er waren zeer velen 
(beenderen) op de bodem van de vallei. En zie, ze waren zeer dor! 

De profeet Ezechiël ziet een grote vallei die bedekt is met mensenbeenderen v1. Die typeren 

de twaalf stammen van Israël. De beenderen zijn dor en dat ziet op de geestelijke toestand 

van het volk. De breuk van het verbond heeft een levend volk in een dood volk veranderd. 

Zeer dorre beenderen zijn oude, wit gebleekte beenderen. Ze lagen er dus al lange tijd – 

heden al meer dan 2000 jaar!  



 

v3 En hij stelde mij de vraag: Mensenzoon, zouden juist deze beenderen kunnen 
herleven? En ik sprak: O Soeverein Jahweh, U, ja Ù weet het. 

De vraag is duidelijk: zal het volk Israël eens hersteld worden? Tegen de achtergrond van 

de toenmalige toestand ligt het antwoord voor de hand: Dat is onmogelijk. Hier staat een 

profeet die geen enkele reden tot hoop heeft, wel een onwrikbare geloof dat God Almachtig 

is. Hij weet dat de God der (levens)geesten van alle levende schepselen (Numeri 16:22) het 

onmogelijke mogelijk kan maken, maar dat is aan Hem.  

v4 Toen zei Hij tot mij: Profeteer nù tot deze beenderen en zeg tot hen - de beenderen 
die zo dor zijn -: Hoor nù het woord van Jahweh. 

v5 Zo spreekt de Soeverein Jahweh tot deze beenderen: Zie toch! Ik zal adem in u doen 
binnengaan en u zult tot leven komen. 

v6 Ik zal pezen aan u bevestigen en vlees op u doen komen. Ik zal u overdekken met 
huid en adem in u brengen en u zult tot leven komen. Dan zult u weten dat Ik Jahweh ben. 

Tot zijn verrassing wordt Ezechiël opgedragen tot de beenderen te profeteren. Daarbij 

herinnert de tekst er bij voorbaat aan dat de beenderen zo dor zijn. De conditie van Israël is, 

menselijkerwijs gesproken, hopeloos. Slechts een woord van Jahweh v4 kan dat 

veranderen. 

Met het woord ruach komen we bij de kern van dit hoofdstuk aan. Ruach kan zowel wind, 

adem, als geest betekenen. Hier is sprake van de levensadem, als in Genesis 2:7. Indien God 

in de mens blaast wordt de mens tot een levend wezen. Zo kan Gods adem ook de 

beenderen tot leven wekken. Die herleefde beenderen geven aan dat Israël als volk 

herleeft, zoals dat in de afgelopen 70 jaar plaatsvond. Er is heden echter nog geen sprake 

van een staat Israël die we bekeerd kunnen noemen. De Geest van God ontbreekt nog v8b. 

Het is dan ook logisch om rûach hier te vertalen met geest (kleine letter) of adem. 

v7 Aldus profeteerde ik, geheel zoals mij was bevolen. Toen ontstond er een gedruis - 
terwijl er door mij geprofeteerd werd - en zie, een (aard)beving en de beenderen voegden 
zich tezamen. Elk been bij het been dat erbij hoorde. 

v8 En Ik zag toe en zie! Er verschenen pezen op en vlees en er trok huid overheen; 
maar er was geen adem in. 

v9 Toen sprak Hij tot mij: Profeteer nù tegen de adem. Profeteer, mensenzoon! Zeg dan 
dit tot de adem: Zo spreekt de Soeverein Jahweh: Kom, o adem, vanuit de vier windstreken 
en adem nù in deze doden, opdat zij tot leven komen. 

v10 Dus profeteerde ik zoals Hij mij bevolen had. Toen ging de adem bij hen naar binnen 
en zij kwamen tot leven en stonden op - op hun eigen voeten -, een onmetelijk groot leger. 

De enorme massa beenderen komt in beweging. Ze zoeken hun gerechte plaats op, 

waardoor er complete menselijke skeletten ontstaan. Dat veroorzaakt een groot gedruis en 

de geschokte profeet ervaart dat als een (aard)beving. De skeletten worden bekleed met 

pezen, vlees en huid v8a, maar de nieuw ontstane lichamen missen nog de ‘levensadem’ 

v8b en die is uit God (Genesis 1:2: De ruach Gods zweefde over de wateren). De vier 

windstreken duiden alle op aarde levende Israëlieten.  En deze adem van God is de  bron 

van alle leven op aarde. 



Het wonder geschiedt en miljoenen mensen (een onmetelijk groot leger) komen tot leven en 

gaat op hun eigen voeten staan. Dat is de ontwikkeling van een eigen staat, Israël. Een 

adembenemende gebeurtenis die zich voor onze ogen, sinds 1948, voltrekt. Dat is een 

proces van vervulling. Veel Joden zijn reeds naar Israël teruggegaan, echter ongeveer 60% 

leeft nog elders, bv. in de USA. Ook zij zullen teruggaan, al dan niet gedwongen. Daarover 

spreekt Jeremia 16:15b-18 (NBG): Ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun 

vaderen gegeven had. Zie, Ik ontbied vele vissers (inzicht in de Schriften, propaganda van de 

staat Israël), luidt het woord des HEREN, die hen zullen opvissen, en daarna zal Ik vele 

jagers ontbieden (antisemitisme, vervolging) die hen zullen opjagen van elke berg en elke 

heuvel, en uit de rotskloven. 

Wij zitten midden in de periode waarin dit plaatsvindt. Ook neemt het antisemitisme hand 

over hand toe. Dat zijn sterke aanwijzingen dat we de Eindtijd naderen. God zal dan zelf 

leiding zal geven aan zijn volk en hen naar het beloofde land terugroepen. Dan zal ook het 

koningschap over Israël hersteld worden  

v11 Toen sprak Hij tot mij: Mensenzoon, deze beenderen zijn het gehele huis van Israël. 
Zie toch, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; wij zijn van 
elkaar gescheiden. 

De tekst spreekt van het gehele huis van Israël, dus alle twaalf stammen door de eeuwen 

heen. Want het feit dat de tien stammen verdwenen zijn, doet hen zeggen: wij zijn van 

elkaar gescheiden. Dat is heden de belangrijkste reden waarom sommige orthodoxe Joden 

de Messias niet snel verwachten. De terugkeer van de tien stammen van Israël zien zij als 

een bindende voorwaarde voor de komst van de Messias. Dat proces begon met de 

terugkeer van de Falasha’s uit Ethiopië, maar lijkt heden te stagneren. Maar God werkt 

langs andere wegen dan mensen, dus zouden we nog wel eens verrast kunnen worden. 

v12 Daarom, profeteer! Dan zult u tot hen zeggen: Zo spreekt de Soeverein Jahweh: Zie 
toch! Ik zal uw graven openen en Ik zal u doen oprijzen uit uw graven, o mijn volk en Ik zal u 
terugbrengen naar het land van Israël. 

v13 Dan zult u weten dat Ik Jahweh ben, als Ik uw graven open en u doe opkomen uit uw 
graven, o mijn volk. 

De ballingen wordt een hart onder de riem gestoken met een profetie over een heilrijke 

toekomst. God spreekt over Ammi, dat is Mijn volk. Dat is een opmerkelijke ommekeer in 

gezindheid. Het moment van die ommekeer wordt ingeluid door een woord van God (Hosea 

2:13): Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart. 

Dat heeft bekering tot gevolg en zo zal een nieuwe wereld voor Israël opengaan (Hosea 

2:14c): Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd. Zo komt het toch weer goed 

tussen Israël en God: Ik zal u tot bruid werven voor eeuwig (Hosea 2:18). Dan zal Ik tot Lo-

Ammi zeggen: Gij zijt mijn volk (Ammi, Hosea 2:22). Israël heeft een toekomst met God. 

v14 Ik zal mijn Geest in u geven en u zult leven en Ik zal u doen wonen in uw land. Dan 
zult u weten dat Ik, Jahweh, ja Ìk sprak en Ìk handelde, zo spreekt Jahweh. 

v15 Voorts kwam het woord van Jahweh tot mij, zeggende: 

v16 Wat u betreft, mensenzoon: Neem houten panelen voor u en schrijf op het ene: Voor 
Juda en voor de kinderen Israëls die hun metgezellen zijn. Neem dan een ander houten 
paneel en schrijf daarop: Voor Jozef - dat is het houten paneel van Efraïm - en geheel het 
huis van Israël die zijn metgezellen zijn; 



v17 Voeg die dan samen, de één met de ander, tot het voor u één houten paneel is 
geworden. Aldus zullen zij tot een eenheid worden in uw hand. 

De opgewekte doden ontvangen de Geest van God v14. Die kun je pas ontvangen na 

bekering. Op bekering volgt genade en ontvangt de bekeerde de Geest van God – of dat nu 

binnen de Gemeente van Christus is of hier. Dat vormt tevens de sleutel tot de toegang van 

Kanaän (uw land v14a). Dat duidt niet op de huidige staat Israël, maar het toekomstige 

Messiaanse Rijk. Over die bekering spreekt Zacharia 12:10-14. 

Om de profetie te benadrukken geeft Ezechiël aanschouwelijk onderricht. Hij neemt twee 

met bijenwas bestreken schrijfplankjes en schrijft op de één: Voor Juda en op de ander: 

Voor Jozef. De naam Jozef lijkt wat ongewoon, maar Ezechiël legt het uit. Jozef staat voor 

Efraïm (Genesis 41:52), de  leidende stam van het tienstammenrijk. De profeet voegt er nog 

aan toe: en geheel het huis van Israël die zijn metgezellen zijn. De metgezellen zijn Joden 

die zich ooit bij de tien stammen hebben aangesloten. Zij horen nu dus daarbij. Dat geldt ook 

de metgezellen uit de tien stammen die zich bij Juda (de Joden) hebben aangesloten. 

Daarom zegt Ezechiël: Voor Juda en voor de kinderen Israëls die hun metgezellen zijn. Zo 

wordt de etnische scheiding tussen de Joden en het verloren Israël hersteld. 

v18 En telkens als uw landgenoten aan u vragen, zeggende: Wilt u ons niet vertellen wat 
u hiermee bedoelt? 

v19 Zeg dan tot hen: Zo spreekt de Soeverein Jahweh: Ziet! Ik zal het houten paneel van 
Jozef nemen - dat in de hand van Efraïm is - en de stammen van Israël, zijn metgezellen. 
Dan zal Ik die bij de ander voegen - het houten paneel van Juda - en Ik zal hen tot één 
houten paneel maken. Zo zullen zij één worden in mijn hand. 

Indien twee houten schrijfpanelen met de met was bestreken zijden op elkaar gedrukt 

worden, plakken ze aan elkaar en worden zo één geheel. Ook is dan niet meer leesbaar wat 

er op geschreven staat. Dat is toch wel een ontroerend mooie symboliek. Zo wordt Gods 

volk onder Zijn regie weer één. 

v20 Houd dan de houten panelen, waarop u met uw hand schreef, voor hun ogen. 

v21 Zeg vervolgens tot hen: Zo spreekt de Soeverein Jahweh: Zie Mij aan, die de zonen 
van Israël oppak van tussen de volken - waarheen zij ook gingen - en Ik zal hen overal 
vandaan verzamelen en hen terugbrengen naar hun eigen land. 

De zonen van Israël zijn de verdwenen tien stammen van Israël. Ze worden opgepakt uit de 

volken, waar zij heden onzichtbaar verblijven. Dat is een daad van God uit die hen zelf 

verzamelen zal en hen terugbrengen zal naar hun eigen land. 

v22 En zal Ik hen tot één volk maken op de bergen van Israël. Dan zal het geschieden dat 
een enkelvoudig koning over ieder van hen koning zal zijn. Nooit zal het geschieden dat zij 
nogmaals tot twee volken zullen zijn en nooit meer zullen zij verdeeld worden in twee 
koninkrijken. Nooit weer. 

v23 Zij zullen zich niet langer met hun afgoden verontreinigen, noch met hun walgelijke 
beelden of met welke van hun overtredingen ook. Want Ik zal hen redden uit al hun 
verblijfplaatsen waar zij gezondigd hebben. Dan zal Ik hen reinigen en zij zullen Mij tot een 
volk zijn en Ik, Ik zal hen tot een God zijn. 



v24 En mijn dienaar David zal koning over hen zijn en die zal een eenhoofdig herder over 
hen wezen, voor ieder van hen. Dan zullen zij mijn wetten navolgen en zich nauwgezet aan 
mijn inzettingen houden. 

En als het verenigde volk Israël in het beloofde land teruggekeerd is, zal God een 

enkelvoudig koning over hen aanstellen. Daarin verwijst deze profetie naar Zacharia 6:12 en 

13, waar gezegd wordt dat de Messias (daar Spruit genoemd) de twee ambten, waardoor  

eens, Israël, in Gods naam werd geregeerd - koning en hogepriester - in één persoon zal 

verenigen. Dat is mijn dienaar David. Die uitdrukking vinden we ook in Ezechiël 34:24 en 

Jeremia 23:5, 33:15 en 17. Bedoeld wordt Jezus Christus, de Messias, dé grote afstammeling 

van David. 

v25 En zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht gegeven heb, aan Jakob, 
waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, zij zullen daarin wonen: Zij en hun kinderen en hun 
kindskinderen, voor altijd. En David, mijn knecht, zal voor altijd hun vorst wezen. 

Met opzet is het woord eeuwig vermeden. Want‘ôwlâm betekent hier zeker geen tijd zonder 

einde, maar een zeer lange tijd. De profetie spreekt namelijk over het tijdperk van het 

Messiaanse Rijk dat volgens Openbaring 20, duizend jaar zal duren. 

Na die duizend jaar zal Satan nog een korte tijd losgelaten worden (Openbaring 20:7). Met 

zijn definitieve ondergang komt er tevens een einde aan het Messiaanse Rijk als Hij (Jezus 

Christus) het koningschap aan God de Vader overdraagt (1 Korinthe 15:24). De menselijke 

geschiedenis sluit vervolgens met een periode zonder einde. Dat is de glorieuze Dag Gods. 

Dan zal alle goddelijke profetie vervuld zijn met de komst van een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont (2 Petrus 3:12,13 en Openbaring 21). 

v26 Dan zal Ik met hen een vredesverbond sluiten. Het zal een eeuwigdurend verbond 
met hen zijn. Ik zal hen doen vestigen en Ik zal hun getal doen toenemen. Ook zal Ik mijn 
heiligdom te midden van hen stellen, voor altijd. 

Het oude Sinaïtische verbond was met de ondergang van Juda tenietgedaan. Dat wist echter 

de belofte aan Abraham niet uit, dat eens Israël tot een groot volk zou worden in hun eigen 

land, Kanaän (Genesis 17:4-8). De terugkeer naar het Heilige Land en het koningschap van 

de Messias worden bezegeld met een nieuw verbond. Jeremia 31:31-34 profeteert daarover. 

Hij spreekt van een verbond na deze dagen. Dat is na dit tijdperk en dat noemen we Berit 

Olam – het Eeuwige Verbond. Dat toekomstige tijdperk is het Messiaanse Rijk. Jeremia 

beschrijft enige kenmerken van die tijd, hoofdstuk 31:34 (NBG):     

Dan zullen zij (de Israëlieten) niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder 
leren: Kent de HERE; want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder 
hen, luidt het woord des HEREN.  

En Jeremia 31:40c (NBG): er zal niet weer vernield en verwoest worden in eeuwigheid. 

De status van het volk Israël zal dan een ingrijpende wijziging ondergaan. Van paria tot 

meest geëerd volk; Jesaja 62:12 (NBG): 

En men zal hen noemen: Het heilige volk, De Verlosten des HEREN; en gij (Jeruzalem) zult 
genoemd worden: Begeerde, niet verlaten stad. 

Dat zal een ander soort wereld zijn dan we heden kennen, Jesaja 11:9 (NBG): 



want de aarde zal vol zijn van de kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee 
bedekken. 

Die kennis heeft tot gevolg dan alle landen in de wereld delegaties naar Jeruzalem sturen 

om God te eren, Zacharia 8:20-23 (grondtekst*): 

Zo spreekt de HERE der heerscharen: Eens zullen vele volkeren en bewoners van vele 
steden opgaan. En de bewoners van de ene stad zullen tot de andere gaan en zeggen: laat 
ons gaan om de gunst des HEREN te verwerven en de HERE der heerscharen te bezoeken, 
zelf ga ik ook. Alzo zullen vele volkeren en machtige naties opgaan, om de HERE der 
heerscharen te Jeruzalem te bezoeken en om de gunst des HEREN te zoeken. Zo spreekt de 
HERE der heerscharen: Te dien dage zullen tien mannen uit alle volkeren en talen komen en 
vastgrijpen de zoom van het kleed van een Jood en zeggen: laat ons toch met u meegaan, 
want we hoorden, dat God met u is. 

Dan zal er geen oorlog meer zijn en Gods volk zal veilig wonen, Hosea 2:17 (NBG): 

Te dien dage zal Ik voor hen (Israël) een verbond sluiten met het gedierte des velds, het 
gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal Ik boog en zwaard en 
oorlogstuig in het land verbreken, en hen veilig doen wonen. 

Utopia? Inderdaad, naar menselijke maatstaven wel. Echter, in het toekomstige Messiaanse 

Rijk zal dit alles vervuld worden. 

v27 En het zal geschieden dat mijn woonplaats bij hen zal zijn. Dan zal Ik hen tot een God 
zijn en zij, zij zullen mij tot een volk zijn. 

v28 Dan zullen de volken weten, dat Ik, Jahweh, Israël heilig maak, wanneer mijn 
heiligdom te midden van hen is, voor altijd. 

Mijn woonplaats is de nieuwe tempel, waarover Ezechiël in hoofdstuk 40-43 spreekt. Met de 

voltooiing en inwijding van die tempel komt het volk Israël tot z’n bestemming. 

Elke twijfel over Gods macht en zijn glorie, maar ook over de positie van Israël, zal dan tot 

het verleden behoren, Jesaja 12:5 en 6 (NBG) 

Psalmzingt de HERE, want Hij heeft grootse dingen gedaan; dit worde bekend gemaakt op 
de ganse aarde. Juicht en jubelt, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de heilige 
Israëls. 

 

 

 

 * Uit: Van de Weerd, De Verklaring van de Profeet Zacharia. 
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