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Voor een geloofsgesprek 

1. Hoe kunnen we de weken tussen 

Pasen en Pinksteren gebruiken om 

verwachtingsvol uit te kijken naar 

de heilige Geest van God? 

2. Wat treft je het meest in het visoen 

dat Ezechiël ziet? 

3. Hoe kan Ezechiëls antwoord 

‘HEER, mijn God, dat weet u al-

leen’ en rol spelen in jouw (ge-

loofs)leven? 

4. Wat is de rol van het profeteren 

vandaag in ons kerkelijk leven? 

5. Waaruit blijkt in jouw leven dat de 

waarheid van Gods Woord in alles 

bovenaan staat? 

6. Laat jij je ook, beademd door de 

Geest van Jezus, uitzenden? 

 

Om te bidden 

Leer mij uw wil te volbrengen, u bent 

mijn God, laat uw goede geest mij 

leiden over geëffende grond.  

(Psalm 143:10) 

 

Websites 

www.josdouma.nl 

www.tijdmetjezus.nl 

www.plantagekerk.nl  

www.mijnpreekplek.wordpress.com  

In de weken van Pasen na Pinksteren (her)ontdekken we hoe 

belangrijk de heilige Geest is. We kunnen niets zonder hem. 

Hij is onze kracht, onze troost, onze adem, ons leven. Waar 

hij waait wordt alles nieuw. Door het werk van de heilige 

Geest krijgen we deel aan levende Christus en zijn koninkrijk. 

Ken je de Geest zo? Verlang je naar deze Geest? Jezus zegt: 

‘Zonder mij kun je niets doen’ (Johannes 15:5). De Geest zegt: 

zonder mij kun je Jezus niet zien en ervaren. 

 

Visioen 

Het is een indrukwekkend, aangrijpend en fascinerend visioen 

dat Ezechiël, door God aangeraakt, te zien krijgt. Het dal vol 

dorre beenderen is een beeld voor hoe Israël zich voelt in bal-

lingschap:  ‘onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, 

onze levensdraad is afgesneden’ (37:11). Ezechiël moet aan alle 

kanten om het dal heenlopen om dit tot zich door te laten 

dringen: wat een doodse dorheid. Er zit geen greintje leven 

meer in. We lezen de bijbel echter niet primair omdat we geïn-

teresseerd zijn in het verleden, maar omdat de Bijbelse verha-

len een verbinding met onze levens aangaan. Dat dal vol dorre 

beenderen kan ook staan voor: ons geloof, ons huwelijk, de 

kerk...  Geen greintje leven meer, alle hoop vervlogen. 

 

Vraag en antwoord 

Wat een spannende, huiveringwekkende vraag krijgt Ezechiël 

voorgeschoteld: ‘Mensenkind’ (dat is: aardeling, stofje, nietig 

wezen), kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Kan 

mijn geloof, mijn huwelijk, mijn kerk weer tot leven komen? 

Er klinkt als antwoord geen triomfantelijk ‘ja’ en ook geen 

hopeloos ‘nee’. ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen’ (37:3). Wij 

weten het in elk geval niet. Dit is de toon van de volkomen 

afhankelijkheid, de toon van het zelf echt helemaal met lege 

handen staan: een diepe schroom om grote woorden te spre-

ken die uit jezelf komen.  

 

Profeteren 

Tot zes keer toe klinkt het woord profeteren. Profeteren is niet 

zozeer de toekomst voorspellen maar Gods woorden zo spre-

ken dat je zeker weet dat het niet jouw woorden zijn en dat het 

effect ervan helemaal in Gods handen ligt (vergelijk 1 Kor. 

14:3: ‘iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij 

zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend’). Profeteren is: 

Gods woorden van waarheid spreken in een concrete situatie. 

Verlangen we naar Gods waarheid? Of zijn we vooral bezig 

met onze eigen gedachten en gevoelens, authenticiteit en uni-

citeit? Als Gods woorden klinken wordt duidelijk dat alles van 

hém afhangt: ík ga jullie adem geven, ík ga pezen en huid ge-

ven, ík zal jullie graven openen, ík zal jullie terugbrengen. 

 

Leven na de dood 

In het visioen ziet Ezechiël gebeuren wat niet kan, en toch 

gebeurt het (een nieuwe schepping zoals Jezus’  opstanding uit 

het graf): de beenderen vormen zich weer tot mensenlicha-

men. Een extra profetie is nodig: ‘Dit zegt God, de HEER: 

Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, 

zodat ze weer gaan leven’ (37:9). En dan staat er een ‘onaf-

zienbare menigte’: een geweldig groot leger  (37:10)! Uiteinde-

lijk blijkt dit het échte leven te zijn: ‘jullie zullen beseffen dat 

ik de HEER ben’ (37:14). Het visioen van Ezechiël 37 gebeurt 

opnieuw op de dag van Jezus’ opstanding: hij ‘blies hij over 

hen heen en zei: “Ontvang de heilige Geest”’  (Johannes 

20:22). Dit is het doel: een leger van leerlingen vormen die 

worden uitgezonden in de wereld. 

 

Wat hebben we nodig? 

Als we kijken naar de dorheid van ons geloof, ons huwelijk, 

onze kerk, wat hebben we dan nodig? We moeten leren om 

niet op onszelf te rekenen. We moeten afleren om grote woor-

den te spreken. Dit is belangrijk: 

1. We hebben Gods Woord nodig: alleen de Vader spreekt 

ware woorden, woorden die we profeterend uit mogen 

spreken. 

2. We hebben Gods Zoon nodig: hij blaast over ons en 

opent onze ogen voor zijn koninkrijk en onze uitzending. 

3. We hebben Gods Geest nodig: hij is de Heer die levend 

maakt. Kom, heilige Geest! 
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